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ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ.

Δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι

ανοικτό διαδικαςύα για την επιλογό αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου:
ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ
Εκτιμώμενησ αξύασ 338.709,68 Ευρώ
(πλϋον Υ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Ωρθρο 1: Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Οδόσ
: Ι. ΚΟΣΙΚΑ & ΕΛΛ. ΑΜΕΡΙΚΗ
Σαχ.Κωδ.
: 34001
Σηλ.
: 2224350001
Telefax
: 2224023666
E-mail
: Info@dimoskarystou.gr
Πληροφορύεσ:
: Κοσ Ξυνογαλϊσ Ιωϊννησ , 2224350034
Εργοδότησ ό Κύριοσ του Ϊργου: ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Προώςταμϋνη Αρχό : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ
Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ
Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό
ςτον ανϊδοχο.
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα, ςτουσ
προςφϋροντεσ5 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ.
Ωρθρο 2: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα :
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ6,
β) η παρούςα διακόρυξη,
γ) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του
υποςυςτόματοσ,
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,
η) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ,
θ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα
αρχό επύ όλων των ανωτϋρω
2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ
www.promitheus.gov.gr, και αρ. ΕΗΔΗ 71775 καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ
http://www.dimoskarystou.gr/city/notice-category/διαγωνιςμοί-προκθρφξεισ .7 8
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2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 04/04/20189 η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε
όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 05/04/2018.10

Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ
3.1. Οι προςφορϋσ
υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και
ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του
υποςυςτόματοσ.
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ
προςφορϊσ, προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,
καθώσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται:
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ».
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ».
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ
χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να
περιλαμβϊνει αυτϊ.
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω:
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α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται
από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 11.
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ.
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν προηγμϋνη ψηφιακό υπογραφό.
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε
εκτύπωςη ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
(«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό
υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται
και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του
χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ
διόρθωςησ.
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.12
ζ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
3.6 Απόςυρςη προςφορϊσ
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα
αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μϋςω
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται
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να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών.
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/
Κατακύρωςη/ ύναψη ςύμβαςησ/ Ενςτϊςεισ
4.1

Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού

α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ
παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ
προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.
β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο
ϊρθρο 18 τησ παρούςασ,
προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.
γ) τον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού», αναρτϊται από την Επιτροπό
Διαγωνιςμού ο ςχετικόσ κατϊλογοσ μειοδοςύασ, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη οι προςφϋροντεσ.
δ) Ακολούθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ,ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ
και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ,
βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου, μϋςα από το υποςύςτημα.
Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη
ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ.
ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ
του ϊρθρου 24.2 τησ παρούςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των
προςφορών και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ
εργϊςιμεσ ημϋρεσ.
ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ με
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ
αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ.
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη τησ
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”,
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη . 13
θ) τη ςυνϋχεια, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού ςε όλουσ τουσ
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών ςυμμετεχόντων. Κατϊ
τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ.
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ι) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα
τουσ γνωςτοποιηθεύ μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.

4.2

Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/
Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ»,
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ εύκοςι ( 20 ) ημερών 14 τα προβλεπόμενα ςτισ
κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
νομιμοπούηςησ15.
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν,
παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα υποβϊλει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5)
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδοπούηςησ ςε αυτόν μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
“Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω
προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον
ημϋρεσ.
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται
υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ
Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι:
I) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό
ό ανακριβό ό
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό
ii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 16
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ
ανωτϋρω διαδικαςύασ.
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ
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παρούςασ.
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα, ςτη ςυνϋχεια, το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό για τη λόψη απόφαςησ.
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από
τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού».
ε) Μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον
απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/201317, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει
επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.10 τησ παρούςασ, μετϊ από ςχετικό
πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του
υποςυςτόματοσ, προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
του ϊρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν
ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ύδιου ϊρθρου.
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύτα η απόφαςη
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο18. Με την ύδια απόφαςη καλεύται ο ανϊδοχοσ όπωσ
προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του η
αναθϋτουςα αρχό προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την
κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του
υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν
λόγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με
οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ. Αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν.
4412/2016.
4.3 Ενςτϊςεισ 19
4.3.1 Ϊνςταςη κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ υποβϊλλεται εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών
από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη
κατϊ τησ διακόρυξησ υποβϊλλεται ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικού
διαςτόματοσ από τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Για τον υπολογιςμό τησ προθεςμύασ
αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι ημερομηνύεσ τησ δημοςύευςησ και τησ υποβολόσ των
προςφορών20.
4.3.2 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Η
αναθϋτουςα αρχό αποφαςιζει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221 του ν. 4412/2016,
ύςτερα από γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου του παρόντοσ
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και ύςτερα από γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου
του παρόντοσ, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ.
την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η αναθϋτουςα αρχό αποφαςύζει ςε κϊθε
περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο
των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ.
4.3.3 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η
καταβολό παραβόλου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςού 600,00 ευρώ 21. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ
δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει
δεκτό ό μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 22
Ωρθρο 5: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ –– ειρϊ ιςχύοσ
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ
καθορύζεται ωσ κατωτϋρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σο ςυμφωνητικό.
Η παρούςα Διακόρυξη.
Η Οικονομικό Προςφορϊ.
Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ
Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.).
Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).
Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ.
Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ
6.1.

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

6.2.

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην
ελληνικό γλώςςα.

6.3.

τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα
μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο
αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ ϋγγραφο23. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ
αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και
ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του
ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με
το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

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

6.5.

Η επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.
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Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
7.1.

7.2

Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του,
εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη,
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 2013» 24
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο»,
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,25
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων
ϋργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )26
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα”,
- τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ
εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ»,
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ
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τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του Ε..Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 27, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.
7.3

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

7.4

Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ28, καθώσ και
λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη
τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.

7.5

Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων
όδη προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την
ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα.

Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου
8.1.

Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από ΑΣΑ , ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΣΕΡΠ 29
Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ30 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ,
περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6% 0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ.
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017
απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

8.2.

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

8.3.

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

Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθϋτουςα αρχό31 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ
οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ
ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
12

Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ,
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό32, δεν λαμβϊνεται υπόψη.
Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ.πρωτ. 2704/15-03-2018 για την ανϊληψη
υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2018 και με αρ. 112 καταχώρηςη
ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ τησ απόφαςησ
ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ
οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).33
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του
ϋργου
Σύτλοσ του ϋργου
Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:
«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ ».
11.1.

Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ)
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 420.000,00 Ευρώ και
αναλύεται ςε:
Δαπϊνη Εργαςιών : 249.589,50 €
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 44.926,11 €
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
44.177,34 €, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 16,73€ ςύμφωνα με το
ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ : 81.290,32 €

11.2.

Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΕΤΒΟΙΑ

11.3.

Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου








Αποξόλωςη υπαρχόντων πεζοδρομύων και κραςπϋδων
Αποξόλωςη υπϊρχοντοσ αςφαλτικού τϊπητα
Οριοθϋτηςη και καταςκευό νϋων πεζοδρομύων πλϊτουσ 7,50-8,00μ περύπου με
τελικό επιφϊνεια από πλακόςτρωςη χονδρόπλακασ Καρύςτου Βυζαντινού τύπου.
Επύςτρωςη οδού κυκλοφορύασ οχημϊτων πλατουσ περ. 3,00μ. με γρανιτικό
κυβόλιθο με την ταυτόχρονη δημιουργύα θϋςεων ςτϊθμευςησ παραπλεύρωσ τησ
οδού.
Διευθϋτηςη όμβριων και δικτύων Ο.Κ.Ψ.
Σοποθϋτηςη Υωτιςτικών ςωμϊτων
Εκρύζωςη γϋρικων δϋντρων και φύτευςη νϋων

Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων δεν πρϋπει
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ.
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ:


Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.



Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.
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Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.



Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών
του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του
ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ
ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε
ϊλλη.
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%),
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ.
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε
Οομϊδεσ εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του
τεχνικού αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο
ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και
Μεταφορών, η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα,
προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων.

Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε δώδεκα ( 12 ) μόνεσ από την ημϋρα
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ34.
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ.
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών
13.1

Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ.

13.4

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.36

13.5

Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.

35

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

Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ
οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 6.774,19
ευρώ. 37
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων
15

που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.
15.2

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ προσ τον
οπούο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,
ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ
του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),
ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,
η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.
(το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).

15.3

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη
λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι
12/11/2018 ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη
λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη
τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.

15.4

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

15.5

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ
καλόσ εκτϋλεςησ.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016 38.

Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)39
16.1

Δεν40 προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο. 41

16.2

Δεν προβλϋπεται η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη

Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ
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τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ,
όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα
ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν
την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ
του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την
εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του
κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη
του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ
του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του
ποςού τησ εγγυόςεωσ.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην
παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ
ςύμβαςησ .
17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ
Δεν απαιτείται .42
Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα
κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν,
επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου
Παρακαταθηκών και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. 43
Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/ αναδόχου από
ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.
Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό
γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ.
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ44.
Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορώναποςφρϊγιςησ
Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών45 ορύζεται η
12/04/2018, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

17

Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ
18/04/2018, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 11:00 π.μ.46

των προςφορών ορύζεται η

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την
οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η
καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται
ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ
λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,
και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και
ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η
αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα,
εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.
Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του
ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα ϋξι ( 6 ) μηνών47, από την ημερομηνύα λόξησ τησ
προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών.
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ
ςυμμετοχόσ.
Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ 48 και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ.
2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.dimoskarystou.gr),
, ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.
3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο 49, ςύμφωνα με το
ϊρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ
δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο
λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών
για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου
δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ.
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών 50 που
δραςτηριοποιούνται ςε κατθγορίεσ ζργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ, ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 51και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με
την
Ϊνωςη
Προςαρτόματοσ
I
τησ
ωσ
ϊνω
υμφωνύασ,
καθώσ
και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων.
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.52,
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ
κοινοπραξύα).
Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ
Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει
να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμού
Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω
περιπτώςεων:
22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη53 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ
ακόλουθουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
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γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ,
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ
τουσ διαχειριςτϋσ.
τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ τον
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.
τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου54.
22.A.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την
εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την
επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη,
των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την
καταβολό τουσ.
22.Α.2α Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:
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αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με
την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό
ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ55.
22.A.3
22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ
ςύμβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:56
(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,
δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,
(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του.
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22.Α.5.
22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των
προηγούμενων παραγρϊφων.
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 22.Α.4 ςτα τρύα
(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.57

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.458 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει
ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται
από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.
22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ .
Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 59
22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται οι
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα
Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ60. Οι προςφϋροντεσ
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια61
(α) Εγγραφό των εργοληπτικών επιχειρόςεων ςτο ΜΕΕΠ .
β) Πιςτοληπτικό ικανότητα για χρηματοδότηςη , με ποςό που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 100%
τουλϊχιςτον του προώπολογιςμού του ϋργου (με αναθεώρηςη, χωρύσ ΥΠΑ )
(γ) Ο μϋςοσ ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών του οικονομικού φορϋα:
Για τα τρύα τελευταύα ϋτη ( 2015,2016,2017 ) : 500.000,00 €
(δ) Ο μϋςοσ ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών του οικονομικού φορϋα
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ςτον τομϋα ϋργων οικοδομικών :Για τα τρύα τελευταύα ϋτη ( 2015,2016,2017 ) : 150.000,00 €



ςτον τομϋα ϋργων οδοποιύασ :Για τα τρύα τελευταύα ϋτη ( 2015,2016,2017 ) : 50.000,00 €



ςτον τομϋα ϋργων υδραυλικών: Για τα τρύα τελευταύα ϋτη ( 2015,2016,2017 ) : 20.000,00 €



ςτον τομϋα ϋργων πραςύνου: Για τα τρύα τελευταύα ϋτη ( 2015,2016,2017 ) : 20.000,00 €



ςτον τομϋα ϋργων ηλεκτρομηχανολογικών: Για τα τρύα τελευταύα ϋτη ( 2015,2016,2017 ) :
50.000,00 €

ε) Για τουσ αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ εγγραφό ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό ςυμμόρφωςη με
τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ .
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων,
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει.
22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα62
α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο ΜΕΕΠ
i) Από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο ΜΕΕΠ
ii) ο οικονομικόσ φορϋασ να ϋχει καταςκευϊςει ϋνα τουλϊχιςτον παρόμοιο ϋργο Αναπλϊςεων
προώπολογιςμού 300.000,00 χωρύσ ΥΠΑ ςτην τελευταύα πενταετύα ( 2013,2014,2015,2016,2017)
ε περύπτωςη ςυμμετοχόσ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων , απαιτεύται κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ
οικονομικών φορϋων να ϋχει καταςκευϊςει κατ’ ελϊχιςτον ϋνα ϋργο Αναπλϊςεων προώπολογιςμού
300.000,00 χωρύσ ΥΠΑ την τελευταύα πενταετύα .
β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ , κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του προςαρτόματοσ Α του Ν 4412/2016
μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ , κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν.4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου .
22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ63
Κϊθε οικονομικόσ φορϋασ που μετϋχει ςτον διαγωνιςμό , μεμονωμϋνα ό ωσ μϋλοσ ϋνωςησ οφεύλει να
διαθϋτει ςε ιςχύ τα παρακϊτω Πιςτοποιητικϊ :
1. ISO 9001 φςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ,
2. ISO 14001 φςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα)
Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ.
Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ,
ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν.
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4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.
Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι
φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι64 για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό
ικανότητα).
Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ65
23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ
παρούςασ.
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο
ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού,
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτόν 66.
Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ67.
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ
και το ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ κϊθε φορϋα ςτισ
ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα)
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των
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δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 468 του ϊρθρου 22 Α.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.
Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό,
υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ
παρούςασ69:
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ
ανϊδοχοσ υποβϊλλει αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό,
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων τεςςϊρων
εδαφύων τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22.
(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)70 ςύμφωνα με την
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.
Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι
φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ)
για τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που
εύναι ςε εξϋλιξη71. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη72 περύ του ότι δεν
ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.
αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα73. Η
αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού
φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β)
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για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ) για τα ςτελϋχη του που ϋχουν
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ
υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το
προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ,
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ
εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν
τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το
οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν
τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.
(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού
και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ
επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 2274: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που
εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ
εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό ότι το
νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο
Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό
εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ,
ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού
φορϋα, για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων75.
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α.,
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.
την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται
ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ.
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ,
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.
(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2276, υποβϊλλεται υπεύθυνη
δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού77.
Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2278, για τισ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΨΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα.
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(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 2279
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:
Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ
που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου
υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].
- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ
εύναι ονομαςτικϋσ
- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ
εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ
τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την
υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ,
καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ.
β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ
μετοχϋσ, προςκομύζουν :
αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ.
ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.
γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την
υποβολό τησ προςφορϊσ.
γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :
αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου.
ββ) Ϊγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%),
ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.
δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι
μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω
αιτιολογύασ. Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και
μόνο ςτην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα.
Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74
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του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο
Μ.Ε.ΕΠ80: Α2 τϊξησ και ϊνω ςτην κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ, Α1 τϊξησ και ϊνω ςτην κατηγορύα
ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Α1 τϊξησ και ϊνω ςτην κατηγορύα ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ, Α1 τϊξησ και ϊνω ςτην κατηγορύα
ΠΡΑΙΝΟΤ και Α1 τϊξησ και ϊνω ςτην κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ .
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του
ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικό
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ.
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:
α) για τισ εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. Γ (α), είτε από τθ Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΜΕΕΠ , θ οποία αποτελεί τεκμιριο των
πλθροφοριϊν που περιζχει, είτε από τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. (γ) του παρόντοσ άρκρου
(ii) Για το 22.Γ (β) από τθ βεβαίωςθ τράπεηασ για τθν δανειολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ
φορζα , θμεδαπισ ι αλλοδαπισ . Κρίνεται επαρκισ ωσ απόδειξθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ , ζγγραφο τθσ
τράπεηασ που δθλϊνει ότι ςυνεργάηεται με τον υποψιφιο και ότι το φψοσ τθσ δανειολθπτικισ ικανότθτασ
του ανζρχεται ςτο ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 100% τουλάχιςτον του προχπολογιςμοφ του ζργου ( με
ανακεϊρθςθ, χωρίσ ΦΠΑ ) αν και εφόςον αναδειχκεί Ανάδοχοσ . ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ θ
απαιτοφμενθ δανειολθπτικι ικανότθτα πρζπει να αποδεικνφεται ςτο πρόςωπο μιασ τουλάχιςτον από τισ
κοινοπρακτοφςεσ επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ .
(iii) για το 22.Γ (γ) κρίνεται επαρκισ ωσ απόδειξθ του μϋςου ετόςιου κύκλου εργαςιών του
οικονομικοφ φορζα για τα τρία τελευταία ζτθ ( 2015,2016,2017 ) τα 500.000,00 € , οι αντίςτοιχοι
ιςολογιςμοί
ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο απαιτοφμενοσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν πρζπει να αποδεικνφεται ςτο
πρόςωπο μιασ τουλάχιςτον από τισ κοινοπρακτοφςεσ επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ .
(iv) για το 22.Γ (δ) κρίνεται επαρκισ ωσ απόδειξθ του μϋςου ετόςιου κύκλου εργαςιών του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα


ζργων οικοδομικϊν για τα τρία τελευταία ζτθ ( 2015,2016,2017 ) τα 150.000,00 € , υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία να αναγράφεται ο κατάλογοσ των ςχετικϊν με των ηθτουμζνων ςτθν
παροφςα ζργων που εκτελζςτθκαν ςτα αναγραφόμενα ζτθ από τον υποψιφιο με αναφορά
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ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ , το αντικείμενο τθσ , τουσ εργοδότεσ , τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του
οικονομικοφ φορζα , ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί ι
κεωρθκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ . ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο απαιτοφμενοσ μζςοσ
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν πρζπει να αποδεικνφεται ςτο πρόςωπο μιασ τουλάχιςτον από τισ
κοινοπρακτοφςεσ επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ .


ζργων οδοποιίασ για τα τρία τελευταία ζτθ ( 2015,2016,2017 ) τα 50.000,00 € , υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία να αναγράφεται ο κατάλογοσ των ςχετικϊν με των ηθτουμζνων ςτθν
παροφςα ζργων που εκτελζςτθκαν ςτα αναγραφόμενα ζτθ από τον υποψιφιο με αναφορά
ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ , το αντικείμενο τθσ , τουσ εργοδότεσ , τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του
οικονομικοφ φορζα , ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί ι
κεωρθκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ . ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο απαιτοφμενοσ μζςοσ
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν πρζπει να αποδεικνφεται ςτο πρόςωπο μιασ τουλάχιςτον από τισ
κοινοπρακτοφςεσ επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ



ζργων υδραυλικϊν για τα τρία τελευταία ζτθ ( 2015,2016,2017 ) τα 20.000,00 € , υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία να αναγράφεται ο κατάλογοσ των ςχετικϊν με των ηθτουμζνων ςτθν
παροφςα ζργων που εκτελζςτθκαν ςτα αναγραφόμενα ζτθ από τον υποψιφιο με αναφορά
ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ , το αντικείμενο τθσ , τουσ εργοδότεσ , τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του
οικονομικοφ φορζα , ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί ι
κεωρθκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ . ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο απαιτοφμενοσ μζςοσ
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν πρζπει να αποδεικνφεται ςτο πρόςωπο μιασ τουλάχιςτον από τισ
κοινοπρακτοφςεσ επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ



ζργων πραςίνου για τα τρία τελευταία ζτθ ( 2015,2016,2017 ) τα 20.000,00 € , υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία να αναγράφεται ο κατάλογοσ των ςχετικϊν με των ηθτουμζνων ςτθν
παροφςα ζργων που εκτελζςτθκαν ςτα αναγραφόμενα ζτθ από τον υποψιφιο με αναφορά
ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ , το αντικείμενο τθσ , τουσ εργοδότεσ , τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του
οικονομικοφ φορζα , ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί ι
κεωρθκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ . ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο απαιτοφμενοσ μζςοσ
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν πρζπει να αποδεικνφεται ςτο πρόςωπο μιασ τουλάχιςτον από τισ
κοινοπρακτοφςεσ επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ



ζργων θλεκτρομθχανολογικϊν για τα τρία τελευταία ζτθ ( 2015,2016,2017 ) τα 50.000,00 € ,
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναγράφεται ο κατάλογοσ των ςχετικϊν με των ηθτουμζνων
ςτθν παροφςα ζργων που εκτελζςτθκαν ςτα αναγραφόμενα ζτθ από τον υποψιφιο με
αναφορά ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ , το αντικείμενο τθσ , τουσ εργοδότεσ , τα ποςοςτά
ςυμμετοχισ του οικονομικοφ φορζα , ςυνοδευόμενθ από πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ που
ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ . ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ο
απαιτοφμενοσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν πρζπει να αποδεικνφεται ςτο πρόςωπο μιασ
τουλάχιςτον από τισ κοινοπρακτοφςεσ επιχειριςεισ ι ςωρευτικά ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ

(v) ε κάκε περίπτωςθ, οι εγγεγραμμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. μποροφν να
χρθςιμοποιοφν τθ βεβαίωςθ εγγραφισ για τθν απόδειξθ μόνο οριςμζνων κριτθρίων επιλογισ, ενϊ για τθν
απόδειξθ των λοιπϊν απαιτιςεων μποροφν να προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά τθσ περ. (γ) του παρόντοσ
άρκρου.
ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα
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που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη
ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη.
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων:
 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό
 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από
πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο
ανϊ ϋργο και το ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν
διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ,
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.

23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύετα ι:
α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο ΜΕΕΠ
i) για το 22.Δi : Από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο ΜΕΕΠ, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών
που περιϋχει
ii) για το 22.Δii : Από την ςύμβαςη και το πιςτοποιητικό εμπειρύασ ενόσ τουλϊχιςτον ϋργου
Αναπλϊςεων, προώπολογιςμού μελϋτησ 300.000,00 χωρύσ ΥΠΑ την τελευταύα πενταετύα (
2013,2014,2015,2016,2017)
ε περύπτωςη ςυμμετοχόσ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων , απαιτεύται κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ
οικονομικών φορϋων να ϋχει καταςκευϊςει κατ’ ελϊχιςτον ϋνα ϋργο Αναπλϊςεων προώπολογιςμού
300.000,00 χωρύσ ΥΠΑ την τελευταύα πενταετύα .
ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9
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του παρόντοσ ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ
διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε 81
Σα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ των οικονομικών φορϋων
αποδεικνύονται με :
1.
2.

ISO 9001 ύςτημα διαχεύριςησ ποιότητασ,
ISO 14001 ύςτημα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ

23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου:
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ
Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ
του νομύμου εκπροςώπου.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΥΕΚ ςύςταςησ,
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει)
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου,
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3)
μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντύγραφο του καταςτατικού, με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει.
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του
καταςτατικού.
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό.
23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4 412/2016,
μπορούν να υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγ ινε η εγγραφό των
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν
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λόγω κατϊλογο.
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ
τουσ.
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν
«Ενημερότητα Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των
δικαιολογητικών 82:
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δε ν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ. 83
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ) από
την Ενημερότητα Πτυχύου.
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου
22. Α.4. (θ).84
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου
23.3. (ςτ).
- τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη
αυτϊ.
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων,
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.
Ωρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ
υποφακϋλουσ:
(α) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»
(β) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού,
να περιϋχει 85 τα ακόλουθα:
- α) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )
- β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.
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24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ
φόρμεσ.
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄

Ωρθρο 25: Τπεργολαβύα
25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που
προτεύνει.
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
25.3. Η αναθϋτουςα αρχό:
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που
αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Ωρθρο 26 : Διϊφορεσ ρυθμύςεισ
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 68/2018
(ΨΧΛΚΨΕΥ-ΕΥ8) Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου του Δόμου Καρύςτου.
26.2 Ο Κύριοσ του Ϊργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλ ο. Ο
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού
υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.
26.3...........................................................................................86
Κϊρυςτοσ,

19/03/ 2018

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΡΑΒΙΟΛΟ
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Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
υμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Επιςθμαίνεται ότι οι ανακζτοντεσ φορείσ δφνανται να
χρθςιμοποιοφν το παρόν τεφχοσ διακιρυξθσ για τισ ςυμβάςεισ που ανακζτουν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγράφεται ο κωδικόσ ταυτοποίθςθσ τθσ διατικζμενθσ πίςτωςθσ (π.χ. κωδικόσ ενάρικμου ζργου ςτο ΠΔΕ ι
κωδικόσ πίςτωςθσ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του φορζα υλοποίθςθσ). ε περίπτωςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αναγράφεται και ο τίτλοσ του
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ του ΕΠΑ ι άλλου ςυγχρθματοδοτοφμενου από πόρουσ ΕΕ προγράμματοσ ςτο
πλαίςιο του οποίου είναι ενταγμζνο το δθμοπρατοφμενο ζργο.

υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ
Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ
πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ
για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
και
διαμορφώνοντϊσ
το
αναλόγωσ.
Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη
ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ
πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των
ηλεκτρονικών (όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό
ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων). την περύπτωςη αυτό προτεύνεται η
ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από
…………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……,
ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.»
Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον
τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ενδεικτικϊ, λ.χ., η
αναθϋτουςα αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την
υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων
των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη
ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από
αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό
τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την
ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ
ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”.
υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ,
ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ.
υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 “Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν
λόγω περύπτωςη (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου.
Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα
χαμηλϋσ, απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που
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προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα
ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Η εν λόγω προθεςμύα καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη
των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ
υποβολόσ των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου.
Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών
μϋςων ).
Επιςημαύνεται ότι, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, ςτισ οπούεσ αφορϊ το παρόν τεύχοσ, τα
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβϊλλονται επικαιροποιημϋνα από τον
προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μόνο ςτην
περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιόθηκε από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). ε διαφορετικό
περύπτωςη, απαλεύφεται το πρώτο εδϊφιο του ϊρθρου 4.2 περ. ε).
Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ
επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών, μετϊ τον ϋλεγχο αυτών κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο,
και 2) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό αυτών, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου
των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ
παρούςασ.
Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επιςημαύνεται ότι, από την 2α Μαρτύου 2018, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο
ϊρθρο 15 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017, οπότε το εν λόγω ϊρθρο διαμορφώνεται αναλόγωσ.
Πρβλ. ϊρθρο 127 παρ.1 δεύτερο εδϊφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107
περ. 32 του ν. 4497/2017.
Πρβ. Ωρθρο 127 παρ. 2 και ϊρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2016. την περύπτωςη που οι
αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιλϋξουν να χρηςιμοποιόςουν το υποςύςτημα ςε διαδικαςύεσ ανϊθεςησ
ςυμβϊςεων με εκτιμώμενη αξύα κατώτερη των 60.000 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (πρβ. ϊρθρο 21 τησ υπ'
αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.), το παρϊβολο υπϋρ του Δημοςύου ιςούται με ποςό 1% επύ τησ
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ.
Πρβλ. ϊρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 33 του ν.
4497/2017.
Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ.
Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων.
Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ
113/2010.
Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΨ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη
ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε.
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ.
Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( Α ) ϋργων ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό
Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων, βλ. και
ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
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Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου.
Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.).
Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη.
ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό
των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ
απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που
η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12
παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται
και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων
επενδύςεων”.
Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ, αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η
ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ.
Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην
περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ
ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο
του ν. 4412/2016).
Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.
υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ. ύμφωνα με την παρϊγραφο 10
εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν.
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό
εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη
διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ
λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ,
εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ
ςυμπληρώνεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και
επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.
Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων,
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη)
ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975).
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Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ
ςυμμετοχόσ.
Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του ν.
4412/2016 .
Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των
προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ
παρούςασ.
Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ.
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Ωρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ.
ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12
ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ
παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την 31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και
ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με
αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΨΔΕ).
Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ
παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό
απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
55 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν,
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.
Τπενθυμύζεται ότι αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού.
Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να
διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου
37

ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα
ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).
60 Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).
61 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και
την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η
αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να
περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ.
62 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την
κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη),
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ.
63Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και
ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
64 Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται.
65 Ψσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
66
Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού
φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
67 Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
68 Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό
ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
69 Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται,
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
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ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ
εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό
αςφϊλιςη."
71 Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ
πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον
αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα
αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 από τον προςωρινό ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ.
72 Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
73 Πρβλ. ομούωσ ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ
74 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
75 Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο
taxisnet.
76 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού.
77 Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι
ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
78 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
79 Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών, εφόςον πρόκειται για
ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ
που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για
μϋλη ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο
Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του
νομύμου εκπροςώπου τουσ.
80 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται
και η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε
ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη.
81 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με
το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016.
82 ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε
διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται
από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων
εργοληπτών» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να
καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με
το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο
εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και
τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176».
83 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ.
84 Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού.
85
Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο
«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον
70
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(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό
απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον
όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:

150/19-07-2017

ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο &
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Σκήκα Σερληθώλ Έξγωλ - Πξνκεζεηώλ &
Γηελέξγεηαο Γηαγωληζκώλ

ΔΡΓΟ:

«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

***********************************

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κειέηε απηή, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 420.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α 24%), αθνξά ην έξγν «ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ» ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο
Καξύζηνπ ηεο Γεκνηηθήο ελόηεηαο Καξύζηνπ ηνπ Γήκνπ Καξύζηνπ.
πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε απνμήιωζε ηωλ ππαξρόληωλ πεδνδξνκίωλ θαη ηεο
αζθαιηνζηξωκέλεο νδνύ δηέιεπζεο νρεκάηωλ θαη ε επαλαθαηαζθεπή λέωλ κε κεγαιύηεξεο
δηαζηάζεηο. Δπεηδή πνιιά από ηα ππάξρνληα δέληξα (Μνπξηέο) είλαη κεγάιεο ειηθίαο, κε θνξκό
ν νπνίνο έρεη ππνζηεί δηάβξωζε (θνπθαιεξά) είλαη επηθίλδπλα. Θα μεξηδωζνύλ θαη ζηε ζέζε
ηνπο λα θπηεπηνύλ λέα δέληξα ηνπ ίδηνπ είδνπο. Η παξέκβαζε ζα γίλεη επί ηεο νδνύ Ι. Κόηζηθα
κεηαμύ ηωλ νδώλ Διιήλωλ Ακεξηθήο θαη αρηνύξε.
Η νδόο ζεωξείηαη από ηηο πιένλ θεληξηθέο νδνύο εληόο ηεο πόιεωο ηεο Καξύζηνπ θαζώο
ιεηηνπξγνύλ επί απηήο, κεγάινο αξηζκόο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάηωλ θαη θαηαζηεκάηωλ
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη έρεη ζπλερώο κεγάιν θόξην νρεκάηωλ θαη πεδώλ.
Η αλάπιαζε ζεωξείηαη κεγάιεο ζεκαζίαο θαζώο ζα αλαβαζκηζηεί ην θέληξν ηεο πόιεο πξνο
όθεινο ηωλ πνιηηώλ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.
πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη νη παξαθάηω εξγαζίεο :
 Απνμήιωζε ππαξρόληωλ πεδνδξνκίωλ θαη θξαζπέδωλ
 Απνμήιωζε ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα
 Οξηνζέηεζε θαη θαηαζθεπή λέωλ πεδνδξνκίωλ πιάηνπο 7,50-8,00κ πεξίπνπ κε ηειηθή
επηθάλεηα από πιαθόζηξωζε ρνλδξόπιαθαο Καξύζηνπ Βπδαληηλνύ ηύπνπ.
 Δπίζηξωζε νδνύ θπθινθνξίαο νρεκάηωλ πιαηνπο πεξ. 3,00κ. κε γξαληηηθό θπβόιηζν κε
ηελ ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία ζέζεωλ ζηάζκεπζεο παξαπιεύξωο ηεο νδνύ.
 Γηεπζέηεζε όκβξηωλ θαη δηθηύωλ Ο.Κ.Ω.
 Σνπνζέηεζε Φωηηζηηθώλ ζωκάηωλ
 Δθξίδωζε γέξηθωλ δέληξωλ θαη θύηεπζε λέωλ.
ηελ κειέηε έρεη πξνβιεθζεί ε ηήξεζε ηεο απόθαζεο 52907 ηνπ ππνπξγνύ ΤΠΔΚΑ (ΦΔΚ
2621/31-12-2009) πεξί εηδηθώλ ξπζκίζεωλ γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκωλ κε αλαπεξία ζε
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηωλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία ηωλ πεδώλ.
Η θαηαζθεπή ζα γίλεη ζύκθωλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο ηεο επηβιέπνπζαο
ππεξεζίαο.
Σν έξγν, ρξεκαηνδνηείηαη κε ην πνζό ηωλ 420.000,00 € από (δηαζέζηκεο πηζηώζεηο,
ρξεκαηηθό ππόινηπν ΔΣΔΡΠ, ΑΣΑ, ΑΠΔ) ηνπ δήκνπ Καξύζηνπ. Πεξηιακβάλεηαη δε, ζην
ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 2017 θαη ζηνλ νηθείν πξνϋπνινγηζκό κε Κ.Α.: 35.7322.03

Σν έξγν, απαηηεί πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε βάζε ηωλ θξηηεξίωλ ηνπ παξαξηήκαηνο Ι
ηνπ Ν4014(Φεθ209 21/9/2011) κεηά ηελ απαιιαγή ηνπ ζα εθηειεζηεί ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147-08.08.2016) πεξί Γεκόζηωλ πκβάζεωλ, Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη ηνλ Ν. 3463/2006
θαζώο θαη ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όζνλ αθνξά ηα απνθαηλόκελα όξγαλα.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Κάξπζηνο,19/07/2017
Ο Διεσθσντής Τετν. Υπηρ.
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ.

Κάξπζηνο,19/07/2017
Ο πληάθηεο

ΚΩΝ/ΝΟ. ΒΑΡΕΛΑ
Ηλεκ. Μηχ/κός Σ.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΣΕΡΗ
Πολιτικός Μηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο &
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ - Πξνκεζεηώλ &
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ

ΔΡΓΟ:

150/2017
«ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

***********************************
ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

-

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ

Η παξνύζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο
ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζζεί ην σο άλσ έξγν, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξόηππεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαγξάκκαηα πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ Τπεξεζία θαζώο θαη
ηπρόλ έγγξαθεο νδεγίεο πξνζαξκνζκέλεο πάληνηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπΝ. 4412/2016 (ΦΔΚ
147Α/8-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο έρεη δηνξζσζεί κε ηα ΦΔΚ 200/24.10.16 ,
206/03.11.2016 θαη ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α 227/6-12-2016).
ΑΡΘΡΟ 2ο

-

ΣΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πνπ ηζρύνπλ είλαη απηέο ησλ αξκόδησλ
Τπνπξγείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε παξόκνηαο θύζεσο εξγαζίεο.
ΑΡΘΡΟ 3ο

-

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ

Η εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα γίλεη κε αλάδεημε αλαδόρνπ.
ΑΡΘΡΟ 4ο

-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ είλαη ζε Δπξώ (€) 420.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5ο

-

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ

5.1 Με ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαηαηίζεηαη ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ
πξνβιέπεηαηαπό ηε Γηαθήξπμε. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδεηαη ε παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.
4412/2016 .
5.2 Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί από θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρύ, εθηόο από ηα
παξαπάλσ,θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αθνξνύλ ζηηο
εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο,ζηελ επζύλε ησλ θνηλνπξαθηνύλησλ απέλαληη ζηνλ θύξην ηνπ
έξγνπ, ζην δηνξηζκό εθπξνζώπνπ θαηαλαπιεξσηνύ απηνύ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ
ηξόπν αληηθαηάζηαζεο απηώλ, ζηνλ ηξόπνζπλέρηζεο ησλ εξγαζηώλ αλ ππάξμεη πηώρεπζε ή
ζάλαηνο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κειώλ ηεο θνηλνπξαμίαοθ.ι.π
ΑΡΘΡΟ 6ο

-

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

Γηα ην Έξγν απηό νξίδνληαη πξνζεζκία ηξηαθνζίσλ εμήληα (360) εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ νη νπνίεο μεθηλνύλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 7ο

-

ΑΤΞΟΜΟΙΩΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΙΔ

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί απμνκείσζε εξγαζηώλ ή εθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:
ΔΡΓΟ:

150/2017
«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

2014/25/ΔΔ)», όπσο έρεη δηνξζσζεί κε ηα ΦΔΚ 200/24.10.16 , 206/03.11.2016 θαη ην άξζξν
22 ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α 227/6-12-2016)
ΑΡΘΡΟ 8ο

-

ΤΠΔΡΤΜΒΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ – ΔΙΓΙΚΔ ΣΙΜΔ

ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί ε εθηέιεζε ππεξζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ θαη θαζνξηζκόο
εηδηθώλ λέσλ ηηκώλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 156 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο

-

.Α.Τ. & Φ.Α.Τ.

Καζηεξώλεηαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Φ.Α.Τ.) – θαη αληίζηνηρν ζρέδην
αζθάιεηαο θαη πγείαο (.Α.Τ.) πνπ ζα απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο κειέηεο,
πνπ
πξνβιέπνληαη
κε
ηηο
απνθάζεηο
ΓΙΠΑΓ/νηθ./177/2.3.2001
(Β266),ΓΔΔΠΠ/85/14.5.2001(Β686) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27.11.2002 (Β16) θαη ην άξζξν 138
ηνπ Ν.4412/2016 πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή
δεκνζίσλ έξγσλ, σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε
δεκόζηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ο -

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ κέζα ζεπξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από δεθαπέληε (15)
εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεοζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνο ηειηθή έγθξηζε



Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/2016)
Υσξνζηαζκηθή απνηύπσζε

Αλ πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ., είλαη ππνρξεσηηθή ε
ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από
ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δίλνληαη.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα.
ΑΡΘΡΟ 11ο -

ΤΛΙΚΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΙΥΤΟΤΔ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Γηα εξγαζίεο ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, πνπ δελ κλεκνλεύνληαη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ηεο
απόιπηεο εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ
απνκάθξπλζε ησλ κε θαηάιιεισλ απ’ απηά.
ε εξγαζηεξηαθό έιεγρν ππόθεηληαη θαη νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο, πξνο δηαπίζησζε
ηεο εθηέιεζεο απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Απηέο ππόθεηληαη αληίζηνηρα
θαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο, πνπ δύλαηαη λα δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε
ηπρόλ θαθνηερληώλ ζηηο εξγαζίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο.
Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο
πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ, κε ηελ αξσγή ηνπ θεληξηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ,

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:
ΔΡΓΟ:

150/2017
«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ζηελ Αζήλα ή εηδηθώλ γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςίεο εξγαζηεξίσλ, κε ππνρξέσζε ηνπ
αλαδόρνπ:
α)

ηελ δηάζεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηε ιήςε δνθηκίσλ,

β)

ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη

γ)
ηελ απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ
πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθώλ.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα.
ΑΡΘΡΟ 12ο -

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Οη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ, ζα εθηεινύληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε
ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ ηδίνπ θαη πάληα ζύκθσλα κε ηα
όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 154-155 ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο -

ΔΦΟΓΙΑ

Αλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά θαη εθόδηα ρνξεγνύληαη από ηνλ
εξγνδόηε ζηνλ αλάδνρν, ηόηε απηόο δελ δηθαηνύηαη θαλέλα όθεινο, πάλσ ζηελ αμία ησλ
πιηθώλ θαη εθνδίσλ απηώλ.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Κάξπζηνο,19/07/2017
Ο Διεσθσντής Τετν. Υπηρ.
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ.

Κάξπζηνο, 19/07/2017
Ο πληάθηεο

Κ. ΒΑΡΔΛΑ
Ηλεκ. Μηχ/κός Σ.Δ.

Ν. ΠΑΝΣΔΡΗ
ΠολιτικόςΜηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο &
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ - Πξνκεζεηώλ &
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ

ΔΡΓΟ:
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***********************************
ΓΔΝΙΚΗΤΓΓΡΑΦΗΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

-

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ

Η παξνύζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αθνξά ησλ θάζε είδνπο Γεκνηηθώλ
έξγσλ πνπ ε δαπάλε ηνπο βαξαίλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ.
ΑΡΘΡΟ 2ο

-

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ

Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη από ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζύκθσλα κε ην Ν.
4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο έρεη δηνξζσζεί
κε ηα ΦΔΚ 200/24.10.16 , 206/03.11.2016 θαη ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4441/2016 (ΦΔΚ Α 227/612-2016).
ΑΡΘΡΟ 3ο

-

ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθώλ ¨έξγσλ αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθώλ
εγθπθιίσλ ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ θαη εθαξκόδνληαη νη αληίζηνηρεο γηα ην είδνο ηνπ
¨έξγνπ πνύ εθηειείηαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ πνπ
αλαθέξνληαη θαη ζηελ Δ..Τ. ή ην Σηκνιόγην.
ΑΡΘΡΟ 4ο

-

ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ

Ο ρξόλνο εγγύεζεο νξίδεηαη ζε δεθανθηώ(18) κήλεο από ηελ ηειηθή επηκέηξεζε.
ΑΡΘΡΟ 5ο

-

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ κέζα ζεπξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από δεθαπέληε (15)
εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεοζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνο ηειηθή έγθξηζε:




Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (άξζξν 46 ηνπ Ν. 3669/08)
Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή (δξόκσλ, αγσγώλ θιπ)
Πίλαθα απαηηνύκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ.

Αλ πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ., είλαη ππνρξεσηηθή ε
ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από
ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δίλνληαη.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, εθόζνλ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηα
άξζξα 8 θαη 13 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ (άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 609/85, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην αξ. 18 ηνπ Π.Γ. 218/99 αιιά θαη άξζξν 37 ηνπ Ν. 3669/08)

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:
ΔΡΓΟ:

ΑΡΘΡΟ 6ο

-
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ΤΛΙΚΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΙΥΤΟΤΔ ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Με βάζε ηελ απόθαζε ηνπ Αλαπι. Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο,
Τπνδνκώλ,Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ κε ζέκα: "Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440)
ΔιιεληθώλΣερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα
Έξγα", κε αξηζκό πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/273 από 17-7-2012 (ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012) θαη ηελ
εγθύθιην ΓΙΠΑΓ/νηθ/356/4-10-2012 ηνπ ηδίνπ, ε εθαξκνγή ησλ ΔΣΔΠ είλαη ππνρξεσηηθή.
Γηα εξγαζίεο ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, πνπ δελ κλεκνλεύνληαη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ηεο
απόιπηεο εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ
απνκάθξπλζε ησλ κε θαηάιιεισλ απ’ απηά.
ε εξγαζηεξηαθό έιεγρν ππόθεηληαη θαη νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο, πξνο δηαπίζησζε
ηεο εθηέιεζεο απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Απηέο ππόθεηληαη αληίζηνηρα
θαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο, πνπ δύλαηαη λα δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε
ηπρόλ θαθνηερληώλ ζηηο εξγαζίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο.
Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο
πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ, κε ηελ αξσγή ηνπ θεληξηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ,
ζηελ Αζήλα ή εηδηθώλ γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςίεο εξγαζηεξίσλ, κε ππνρξέσζε ηνπ
αλαδόρνπ:
α)

ηελ δηάζεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηε ιήςε δνθηκίσλ,

β)

ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη

γ)
ηελ απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ
πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθώλ.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, εθόζνλ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζην
άξζξν 8 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ (άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 609/85).
ΑΡΘΡΟ 7ο

-

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Οη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ, ζα εθηεινύληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε
ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ ηδίνπ θαη κε βάζε ηνλ πίλαθα ησλ
απαηηνύκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ (άξζξν 55 ηνπ Ν. 3669/08).
ΑΡΘΡΟ 8ο

-

ΔΦΟΓΙΑ

Αλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά θαη εθόδηα ρνξεγνύληαη από ηνλ
εξγνδόηε ζηνλ αλάδνρν, ηόηε απηόο δελ δηθαηνύηαη θαλέλα όθεινο, πάλσ ζηελ αμία ησλ
πιηθώλ θαη εθνδίσλ απηώλ.
ΑΡΘΡΟ 9ο

-

.Α.Τ. & Φ.Α.Τ.

Καζηεξώλεηαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Φ.Α.Τ.) – θαη αληίζηνηρν ζρέδην
αζθάιεηαο θαη πγείαο (.Α.Τ.) πνπ ζα απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο κειέηεο,

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:
ΔΡΓΟ:
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πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96, σο απαξαίηεην ζηνηρείν
γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκόζηνπ έξγνπ.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Κάξπζηνο,19/17/2017
Ο Διεσθσντής Τετν. Υπηρ.
Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ.

Κάξπζηνο19/07/2017
Ο πληάθηεο

Κ. ΒΑΡΔΛΑ
Ηλεκ. Μηχ/κός Σ.Δ.

Ν. ΠΑΝΣΔΡΗ
ΠολιτικόςΜηχ/κός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών Περιβάλλονηος & Πολιηικής
Προζηαζίας

Αρ. ΜΕΛΕΣΗ:
ΕΡΓΟ:

150/2017
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Σμήμα Σετνικών Έργων –
Προμηθειών & Διενέργειας
Διαγωνιζμών
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ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πξνηείλεηαη ε απνμήισζε ησλ ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο αζθαιηνζηξσκέλεο
νδνύ δηέιεπζεο νρεκάησλ θαη ε επαλαθαηαζθεπή λέσλ κε κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο. Δπεηδή
πνιιά από ηα ππάξρνληα δέληξα (Μνπξηέο) είλαη κεγάιεο ειηθίαο, κε θνξκό ν νπνίνο έρεη
ππνζηεί δηάβξσζε (θνπθαιεξά) είλαη επηθίλδπλα. Θα μεξηδσζνύλ θαη ζηε ζέζε ηνπο λα
θπηεπηνύλ λέα δέληξα ηνπ ίδηνπ είδνπο. Ζ παξέκβαζε ζα γίλεη επί ηεο νδνύ Η. Κόηζηθα
κεηαμύ ησλ νδώλ Διιήλσλ Ακεξηθήο θαη αρηνύξε.

1.2

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ είλαη :
ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Δ ΦΑΔΙ



Απνμήισζε ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ θαη θξαζπέδσλ



Απνμήισζε ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα



Οξηνζέηεζε θαη θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο 7,50-8,00κ πεξίπνπ κε ηειηθή
επηθάλεηα από πιαθόζηξσζε ρνλδξόπιαθαο Καξύζηνπ Βπδαληηλνύ ηύπνπ.



Δπίζηξσζε νδνύ θπθινθνξίαο νρεκάησλ πιαηνπο πεξ. 3,00κ. κε γξαληηηθό θπβόιηζν
κε ηελ ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο παξαπιεύξσο ηεο νδνύ.



Γηεπζέηεζε όκβξησλ θαη δηθηύσλ Ο.Κ.Ω.



Δθξίδσζε γέξηθσλ δέληξσλ θαη θύηεπζε λέσλ.



Σνπνζέηεζε Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
Ζ νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ζην Έξγν απνηειεί κέξνο ηεο γεληθόηεξεο νξγάλσζεο

ηνπ Έξγνπ. ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζηειέρσζεο ηνπ Έξγνπ ππάξρνπλ:
Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ (ΠΓ 305/1996)
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Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ (Ν 1568/85)
Οη ηερληθνί αζθαιείαο ησλ ππεξγνιάβσλ γηα ην έξγν (Ν 1568/85)
Οη εθπξόζσπνη ησλ ππεξγνιάβσλ (ΠΓ 1073/81)
Οη ηαηξνί εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 50 άηνκα (Ν
1568/85)
ΠΡΟΟΥΖ! Καλέλαο από ηνπο παξαπάλσ ξόινπο, εθηόο ελ κέξεη ηνπ εθπξνζώπνπ
ππεξγνιάβνπ, δελ ζίγεη ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε (ΠΓ 305/96, ΠΓ 17/96) γηα
θακία επηρείξεζε.
1.3

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην

εξγνηάμην ζα ηεξνύληαη:


Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ΖΜΑ (ζεσξεκέλν από ΚΔΠΔΚ)



Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο ΒΤΣΑ (ζεσξεκέλν από ην ΚΔΠΔΚ) γηα θάζε
επηρείξεζε ζην έξγν.



Βηβιίν αηπρεκάησλ θάζε επηρείξεζεο (πξναηξεηηθά ζεσξεκέλν από ην ΚΔΠΔΚ)



ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ)



Μεηξών εθπαίδεπζεο αζθαιείαο εξγαδνκέλσλ



Πηζηνπνηεηηθά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ



Μειέηεο αζθαιείαο (ηθξησκάησλ θιπ)



Αιιεινγξαθία (εηο-εμ) κε ΚΔΠΔΚ, ΚηΔ, ππεξγνιάβνπο (κειεηεηέο-πξνκεζεπηέοθαηαζθεπαζηέο θαη ζπκβνύινπο)



Ννκνζεζία
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Δηδηθά ην ΒΤΣΑ ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ΣΑ ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην έξγν
(Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη απηνύ) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην άξζξν 6 παξ. 1&2
ηνπ Ν. 1568/85, όπνπ αλαθέξεηαη όηη:
«Ο ηερληθόο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ
αηπρεκάησλ. Τηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν ηεο
επηρείξεζεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδόηεο έρεη
ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ' απηό ην
βηβιίν.»
εκεηώλεηαη όηη θάζε ππεξγνιάβνο νθείιεη λα έρεη ην δηθό ηνπ ΒΤΣΑ.
Δηδηθά γηα ην βηβιίν αηπρεκάησλ, ηζρύεη ην άξζξν 32 παξ. Α.9 ηνπ Ν. 1568/85, όπνπ
αλαθέξεηαη όηη:
«ν εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί εηδηθό βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ηα αίηηα
θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο.»
Δηδηθά γηα ην ΖΜΑ ηζρύεη ην άξζξν 8 ηνπ Ν1396/83, όπνπ νξίδεηαη όηη:
«γηα ηερληθά έξγα πνπ εθηεινύληαη ζε πόιεηο κε πιεζπζκό πάλσ από 10.000 θαηνίθνπο ή έρνπλ
ζπκβαηηθό πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν από απηόλ πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνδνκή όγθνπ 1.000 θπβηθώλ
κέηξσλ (κ3) θαη εθόζνλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη άδεηα απ' ηελ αξκόδηα αξρή, ηεξείηαη
εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο. Τν εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή,
θπιάζζεηαη ζηνλ ηόπν ηνπ Έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε αηόκνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κε
επζύλε ηνπ εξγνιάβνπ ή ηνπ ππεξγνιάβνπ νιόθιεξνπ ηνπ Έξγνπ ή όηαλ δελ ππάξρνπλ απηνί, ηνπ
θπξίνπ ηνπ Έξγνπ.»
ύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ.2 ηνπ Ν1396/83,
«ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε ηνπ ΗΜΑ έρνπλ:
α) Ο επηβιέπσλ ην Έξγν γηα όηη αθνξά ηηο ππνδείμεηο, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη ζύκθσλα κε ην
λόκν απηόλ, θαζώο θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.
β) Οη ππόρξενη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ ή δνθηκώλ, πνπ νξίδνληαη από ηε λνκνζεζία,
γηα ό,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκώλ απηώλ.»
Δπίζεο γηα ην ΖΜΑ ηζρύεη θαη ην άξζξν 3 παξ.14 ηνπ ΠΓ 305/96, όπνπ αλαθέξεηαη
όηη:
«επεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο Hκεξνινγίνπ Mέηξσλ Aζθάιεηαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν
8 ηνπ λ.1396/83 "Υπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά
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ηερληθά έξγα" (126/Α), ζε όια ηα εξγνηάμηα πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.»
Σέινο, ε ΤΑ 130646/84 θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν έθδνζεο θαη ζεώξεζεο, ηνλ ηύπν, ηνλ
ηξόπν ηήξεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ΖΜΑ.
1.4

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ
Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεη θάζε ππεξγνιάβν ηνπ γηα ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ

ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην. πγθεθξηκέλα θαλείο ππεξγνιάβνο δελ ζα μεθηλά εξγαζίεο αλ
πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ έρνπλ αλαιπζεί νη λνκνζεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο
γηα ηελ αζθάιεηα. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη νξίζεη ηερληθό αζθαιείαο (Ν 1568/85),
εθπξόζσπν ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/81) θαη γηαηξό εξγαζίαο, αλ ην πξνζσπηθό ηνπ
ππεξβαίλεη ηα 50 άηνκα (Ν 1568/85).
Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ
εθπαίδεπζε αζθαιείαο θαη λα ελεκεξώζεη, θαζώο επίζεο θαη λα δηαλέκεη όια ηα
απαξαίηεηα ΜΑΠ, ζε όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν πξηλ ηελ έλαξμε
ησλ εξγαζηώλ ζε απηό. Δπίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη ην ζπλεξγείν ηνπ
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε εκεξήζηα βάζε θαη λα δίλεη ζπλερώο νδεγίεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηελ εξγαζία.
1.5

ΓΡΑΠΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ΓΔΔΚ)
Ζ ΓΔΔΚ είλαη απαξαίηεην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο, απαηηεί γλώζε θαη

ππεπζπλόηεηα θαηά ηε ζύληαμή ηεο θαη επηβάιιεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ζε θάζε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ΔΡΓΟ. Ζ ΓΔΔΚ ζπλνςίδεηαη ζε έλαλ πεξηεθηηθό πίλαθα
εξγαζηώλ, θηλδύλσλ θαη κέηξσλ πξόιεςεο (ζπιινγηθώλ θαη Αηνκηθώλ) θαη πεξηέρεηαη ζην
Παξάξηεκα Δ ηνπ παξόληνο ΑΤ.
εκεηώλεηαη όηη γηα ΓΔΔΚ πνπ αθνξνύλ ζε εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ από
ππεξγνιάβνπο, νη ππεξγνιάβνη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ΓΔΔΚ ζύκθσλα κε ηελ
κεζνδνινγία εξγαζίαο ηνπο.
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Καηά ηελ θξίζε ησλ εξγνδεγώλ θαη ινηπώλ ζπληειεζηώλ ηνπ έξγνπ, κεραληθνί,
εξγνδεγνί θιπ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ε ΓΔΔΚ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί
αλάινγα κε ηελ επί ηόπνπ πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη
λα ελεκεξσζεί ν Σερληθόο Αζθαιείαο ηεο Δηαηξείαο πνπ εθηειεί ηελ εξγαζία.
1.6

ΔΝΖΜΔΡΩΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
ην εξγνηάμην ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ
Σερληθώλ Αζθάιεηαο ησλ ππεξγνιάβσλ ηεο.
Δπηβάιιεηαη θάζε εξγαδόκελνο ζην έξγν λα έρεη πεξάζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε
αζθαιείαο θαη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδεη, ηηο λνκνζεηηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ (βάζεη θαη ηεο ΓΔΔΚ). Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ
αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζην έξγν θαη πξηλ από θάζε αιιαγή θαζεθόλησλ (ΠΓ
305/96).
Οη εθπαηδεύζεηο ζα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν «ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ ΚΑΗ
ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ» (Παξάξηεκα 1).
1.7

ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ)
Καη’ ειάρηζην πξνβιέπεηαη όηη όινη νη εξγαδόκελνη ζην εξγνηάμην ζα θνξνύλ θξάλνο

θαη παπνύηζηα αζθαιείαο.
Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΓΔΔΚ, ζηνπο εξγαδόκελνπο πξέπεη λα δνζνύλ ηα
ΜΑΠ πνπ πξνβιέπνληαη θαη λα ηνπο γίλεη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπο.
Καηά ηελ θξίζε ησλ εξγνδεγώλ θαη ινηπώλ ζπληειεζηώλ ζηελ νξγάλσζε ηεο
αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ (Σερ. Αζθάιεηαο, Δθπξόζσπνο ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θιπ) επηπιένλ ΜΑΠ κπνξεί λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηνλ Σερληθό αζθαιείαο ηεο εηαηξείαο ηνπ.
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Ζ δηαλνκή ησλ ΜΑΠ ζα θαηαγξάθεηαη ζην έληππν «ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ ΚΑΗ
ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ» (Παξάξηεκα Γ).
1.8

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ
Όια ηα ΜΔ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην Έξγν ζα πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο

λνκνζεζίαο πεξί αδεηώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ.
Δπηπιένλ όια ηα ΜΔ ζα έρνπλ ζήκα ερεηηθό θαη θσηεηλό νπηζζνπνξείαο.
Σα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη
ζην ρώξν ηνπ ζπλεξγείνπ λα είλαη δηαζέζηκν θαη ελεκεξσκέλν ην βηβιίν ζπληήξεζεο.
Ζ θαηάζηαζε ησλ ΜΔ ζε όηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο (ειαζηηθά, εξπύζηξηεο, θώηα,
θξέλα, πδξαπιηθά, πύξνη, παξάζπξα, παινθαζαξηζηήξεο θιπ) ζα πξέπεη λα είλαη ζε
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά από ηνλ ίδην ηνλ ρεηξηζηή ν νπνίνο έρεη
ηε βαζηθή επζύλε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ηνλ ππεύζπλν κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.
1.9

ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνθαιείηαη /εθδειώλεηαη αδηαζεζία, ηξαπκαηηζκόο,
αζζέλεηα, ην Δξγνηάμην είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.
ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θπηίν γηα ηελ παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ. νβαξόηεξα
πεξηζηαηηθά ζα ρεηξίδνληαη από Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Γηα ηε κεηαθνξά ηξαπκαηηώλ ζε
λνζνθνκείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη αζζελνθόξν ηνπ ΔΚΑΒ.
Οη εξγνδεγνί νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ όιν ην πξνζσπηθό ηνπο όηη:

ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΘΑ ΜΔΣΑΚΙΝΔΙ ΑΣΟΜΟ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΣΩΗ ΓΙΑ ΚΑΝΔΝΑΝ ΛΟΓΟ
ΔΚΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΝΑΙ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΙ, ΔΥΔΙ ΣΙ ΓΝΩΔΙ
ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΙ Ή ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΚΙΝΓΤΝΔΤΔΙ ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΗ ΠΟΤ ΒΡΙΚΔΣΑΙ.
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ην εξγνηάμην ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζπλζήθεο θαύζσλα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο
κήλεο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πξνηείλνληαη (εθόζνλ
επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο):


Να θαζνξηζηνύλ δηαιείκκαηα δηάξθεηαο θαη ζπρλόηεηαο αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ
ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ.



Να γίλεη κεηαθύιηζε ηνπ σξαξίνπ (απνθπγή εξγαζίαο ζηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο).



Να δηαθόπηνληαη νη εξγαζίεο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (θαύζσλαο,
ζπειιώδεηο άλεκνη, έληνλεο βξνρνπηώζεηο).



Να παξέρεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο πόζηκν δξνζεξό λεξό (10-15 C) ζε ζπλζήθεο
θαύζσλα.



Ο ππεύζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη
πςειή ζεξκηθή θαηαπόλεζε εθηόο ζεξκνθξαζηαθώλ αηρκώλ, λα κεηαθπιήζεη θαη λα
εληζρύζεη ην σξάξην ώζηε λα πινπνηνύληαη θαλνληθά ηα δηαιείκκαηα.

1.10 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ
Κάζε εξγαδόκελνο, ζηελ αληίιεςε ηνπ νπνίνπ ππνπίπηεη έλα ζπκβάλ, άζρεηα αλ
ζπκκεηέρεη ή όρη ζε απηό νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ εξγνδεγό ηνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά
ην αλαθέξεη ζηνλ ππεύζπλν κεραληθό θαη απηόο ζηνλ Σερληθό Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ ή
ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ.
Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαιάβεη ακέζσο ηε δηεξεύλεζε
ηνπ ζπκβάληνο. Κάζε εκπιεθόκελνο ή απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ αηπρήκαηνο νθείιεη λα
παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζηνλ ηερληθό αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο.
Όια ηα αηπρήκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη από ηνλ ηερληθό αζθαιείαο ηεο
επηρείξεζεο ζην Βηβιίν Αηπρεκάησλ θαη λα αλαθέξνληαη γξαπηώο εζσηεξηθά ζηνλ
εξγνηαμηάξρε θαη εμσηεξηθά πξνο ηηο Αξρέο (ΚΔΠΔΚ, Αζηπλνκία, ΗΚΑ) όπσο νξίδεηαη ζηε
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λνκνζεζία. Γηα ηελ αλαγγειία ζηηο Αξρέο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ
ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ηνπ ΚΔΠΔΚ.
1.11 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ
Όινη νη πξνκεζεπηέο πιηθώλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνύ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ πξντόληα θαη εμνπιηζκό ηα νπνία
είλαη ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία κε ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε αληίζηνηρε
Διιεληθή. Δπίζεο νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο
θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο/ εθαξκνγήο ησλ πξντόλησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πξνκεζεύνπλ
(Δγρεηξίδηα ρξήζεο, Βηβιία ζπληήξεζεο, MSDS, πηζηνπνηεηηθά).
1.12 ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ
ε όινπο ηνπ ρώξνπο ηνπ Δξγνηαμίνπ ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο.
Δπίζεο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ
ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπ ηύπνπ.
Κάζε κεράλεκα έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα.
Γηα ηελ θαηάζβεζε θσηηάο κε ππξνζβεζηήξεο πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ηα εμήο:


Ζ ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ππξνζβεζηήξσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή από ηε
δηαδνρηθή ρξήζε απηώλ.



Ζ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο λα γίλεηαη πάληα πξνο ηε θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ.



Γηα ππξθαγηέο ζε επηθάλεηεο πγξώλ ε θαηάζβεζε λα αξρίδεη από ηε βάζε παξάιιεια
πξνο ηελ θαηγόκελε επηθάλεηα.



Γηα ππξθαγηέο από ιάδηα ή θαύζηκα ε θαηάζβεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή από
πάλσ πξνο ηα θάησ.



Σα θαηγόκελα ζηεξεά πξέπεη λα θαιύπηνληαη από όιεο ηηο πιεπξέο.
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Ζ εθηόμεπζε λεξνύ όηαλ γίλεηαη (θπξίσο ζε ζηεξεά πιηθά) πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη
κε πίεζε.



Γεληθή αξρή είλαη ε θαηαζβεζηηθή νπζία λα θαηεπζύλεηαη ζηελ εζηία ηεο θσηηάο θαη όρη
ζηηο θιόγεο.

2
2.1

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΓ 305/96
ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ
Ζ πξόζβαζε ζην ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη από δηακνξθσκέλε είζνδν

ηνπ ππάξρνληνο Δξγνηαμίνπ.
2.2

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
Σα νρήκαηα θαη ηα Μεραλήκαηα Έξγνπ ζα θπθινθνξνύλ κόλν ζηηο πξνβιεπόκελεο

δηαδξνκέο θαη ζα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο θαη ηελ θπθινθνξηαθή ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ
(όξηα ηαρύηεηαο, κνλνδξνκήζεηο, θιπ). Οη πεδνί ζα θπθινθνξνύλ κόλν ζε αζθαιείο
δηαδξνκέο θαη ζα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα νρήκαηα θαη ζηα κεραλήκαηα πνπ
θπθινθνξνύλ.
2.3

ΔΠΗΚΔΠΣΔ
Κάζε επηζθέπηεο ζα εθνδηάδεηαη κε ζρεηηθή άδεηα επηζθέπηε θαηά ηελ είζνδν ζην

εξγνζηάζην, ηελ νπνία ζα θέξεη κνλίκσο καδί ηνπ.
Κάζε επηζθέπηεο:


ζα θαζνδεγείηαη από ηελ πύιε εηζόδνπ κέρξη ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ.



ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθζεί ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ ηόηε ε εηαηξεία
πνπ ηνλ θηινμελεί νθείιεη λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο
πνπ ζα επηζθεθζεί θαη λα ηνλ πξνκεζεύζεη κε θαηάιιεια ΜΑΠ ηα νπνία δηαξθώο ζα
ρξεζηκνπνηεί όζν βξίζθεηαη εθηόο εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ (πιελ ηεο δηαδξνκήο
επηζηξνθήο πξνο ηελ πύιε εμόδνπ).
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ζηνπο ρώξνπο ησλ εξγαζηώλ ζπλνδεύεηαη πάληα από άηνκν ηεο εηαηξείαο πνπ ηνλ
θηινμελεί.

2.4

ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Ζ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη από ηνπο επηθεθαιήο

ησλ ηκεκάησλ (εξγνδεγνί, εθπξόζσπνη ππεξγνιάβσλ, γηαηξνί εξγαζίαο). πγθεθξηκέλα
όηαλ ιόγνη πγείαο ην απαηηνύλ πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα κελ ηξώλε, πίλνπλ ή θαπλίδνπλ
ζην ρώξν εξγαζίαο. Δπίζεο κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο
πξηλ ην θαγεηό θαη ηελ αλαρώξεζε από ην εξγνηάμην. Σα απνξξίκκαηα από ηα θαγεηά
πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθή ηνπαιέηα (WC) θαη
ε παξνρή πόζηκνπ λεξνύ ηνπ Δξγνηαμίνπ.
2.5

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
Γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ππάξρνληα δνρεία

απνξξηκκάησλ. Αλ θξηζεί όηη ηα ππάξρνληα δελ επαξθνύλ, ζα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ. Θα
ηεξείηαη ην ππάξρνλ πξόγξακκα απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ή ζα εληαηηθνπνηεζεί, αλ
θξηζεί απαξαίηεην.
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ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ
ην ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα παξαθάησ

βαζηθά κέηξα αζθάιεηαο θαη ηήξεζεο θαλόλσλ πγηεηλήο:


Κάζε άηνκν ζην Έξγν πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηηο
εξγαζίεο πνπ ην αθνξνύλ.



Γελ ζα αλαηίζεηαη κία δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά
θαηάιιειν γη’ απηήλ.



Όια ηα άηνκα ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν θξάλνο
αζθάιεηαο. Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη αλάπαπζεο.



Όια ηα άηνκα ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια
ππνδήκαηα. Ζ ειάρηζηε απαίηεζε αζθάιεηαο γηα ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ
πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζόια.



Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο ζέζεηο
εξγαζίεο θαη ρώξνπο.



Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο
ηνπ ππάξρνληνο Δξγνηαμίνπ.



Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δξγνηαμίνπ.



Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξύλεη, ηξνπνπνηήζεη,
ραιάζεη, θαηαζηξέςεη νπνηνδήπνηε ζήκαλζε ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο.



Όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή
θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ
ειέγμνπλ κόλνη ηνπο.



Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο. Όια ηα ζθνππίδηα
πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο παξερόκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.
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Μόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό.
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε αληίζεζεο ησλ παξαπάλσ βαζηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο

κε κέηξα πνπ έρνπλ εηδηθόηεξε ηζρύ, ηόηε ζα εθαξκόδνληαη ηα κέηξα κε εηδηθόηεξε ηζρύ.
Πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην.
3.2

ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΛΟΓΩ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Σν Έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν ππάξρνληνο ρνιείνπ.
Δπίζεο πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ ππάξρεη ζε εμέιημε άιιε εξγνιαβία (νδνπνηίαο) θαη

γηα ην ιόγν απηό, νη εξγαδόκελνη θαη νη ινηπνί ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθώλνληαη θαη κε ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαθείκελνπ Δξγνηαμίνπ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ύπαξμε ζπλεξγείσλ ή κεραλεκάησλ
άιισλ εξγνιαβηώλ, νύησο ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη πξόθιεζεο αηπρήκαηνο
ιόγσ αιιειεκπινθήο ησλ ζπλεξγείσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε
ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ζπλεξγείσλ ησλ άιισλ εξγνιαβηώλ.
3.3

ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ αλά θάζε εξγαζηώλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα αληίζηνηρα

κέηξα εμάιεηςεο/ειαρηζηνπνίεζήο ηνπο πνπ ζα ηεξεζνύλ, βιέπε ηνλ Πίλαθα Δθηίκεζεο
Δπηθηλδπλόηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ παξόληνο ΑΤ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
Παξαηίζεηαη εγρεηξίδην αζθαινύο εξγαζίαο ζην εξγνηάμην.
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ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ
















Να εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο Αζθαιείαο θαη Τγηεηλήο ηεο εξγαζίαο
θαη λα ππαθνύο ζηηο εληνιέο ησλ Τπεπζύλσλ.
Να επηιέγεηο θαη λα εθαξκόδεηο αζθαιείο κεζόδνπο εξγαζίαο
παίξλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο ζνπ.
Αλ δελ γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν αζθαιήο ηξόπνο εξγαζίαο ή δελ
θαηαιαβαίλεηο ηηο νδεγίεο ηεο εξγαζίαο ξώηα ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ.
Να δηαιέγεηο ηα ζσζηά εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο.
Να νξγαλώλεηο ηελ εξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα θάλεηο.
Γελ πξέπεη λα θαζπζηεξείο ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζνπ, αιιά
νύηε θαη λα βηάδεζαη.
Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζθέςνπ ηνπο πηζαλνύο
θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηεζείο εζύ θαη νη
ζπλάδειθνί ζνπ.
Φξόληηδε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηπιαλνύ ζνπ, όπσο ζα ήζειεο θαη
απηόο λα θξνληίδεη γηα ζέλα.
Να αθνινπζείο πηζηά ηα ζήκαηα ησλ πηλαθίδσλ αζθαιείαο.
Μελ αλαπαύεζαη θαη θνηκάζαη ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο.
Μελ κεηαθέξεηο θαη θαηαλαιώλεηο νηλνπλεπκαηώδε πνηά θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ.
Να εηδνπνηείο ακέζσο ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ αλ δηαπηζηώζεηο βιάβε
ζηηο κεραλέο ή εγθαηαζηάζεηο ή αθόκε θαη αλζξώπηλν ιάζνο πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα.
Μελ παξελνριείο, κεηαηνπίδεηο, βιάπηεηο ή θαηαζηξέθεηο
εγθαηαζηάζεηο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Πξντζηάκελνπ ζνπ.
Μελ ξίρλεηο ζηα δάπεδα αληηθείκελα ή νπζίεο πνπ κπνξεί λα ηα
θάλνπλ νιηζζεξά.
Μελ έρεηο ηελ πιάηε ζνπ γπξηζκέλε πξνο ην θελό όηαλ ηξαβάο
θάπνην πιηθό πνπ είλαη βαξύ ή θάηη πνπ έρεη ζθαιώζεη.

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ (ζπλέρεηα)






Να ζπγθξαηείο ζηαζεξό ην πιηθό πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθηλήζεηο, έηζη
ώζηε λα κελ κπνξεί λα ζνπ θύγεη ή λα γιηζηξήζεη.
Με ζηέθεζαη θάησ από θξεκαζκέλα θνξηία ή θνξηία πνπ
αλπςώλνληαη ή θνληά ζε ηελησκέλα ζρνηληά θαη ζπξκαηόζρνηλα.
Μελ κπαίλεηο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο αλ δε βεβαησζείο όηη αεξίδνληαη
θαλνληθά, όηη δελ είλαη επηθίλδπλνη, εθηόο αλ έρεηο ιάβεη ηα θαηάιιεια γηα
ηελ πεξίπησζε κέηξα αζθάιεηαο.
Μελ επαλαπξνζδηνξίδεηο, απνκαθξύλεηο, ηξνπνπνηείο, ραιάο,
θαηαζηξέθεηο νπνηαδήπνηε ζήκαλζε ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο.
Με ρξεζηκνπνηείο εμνπιηζκό, πιηθά θαη ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε
δελ ζνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί.

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ
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Να ρξεζηκνπνηείο ηα πξνβιεπόκελα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο ή
εμόδνπ θαηά ηελ πξνζέιεπζε ή ηελ απνρώξεζή ζνπ από ηελ εξγαζία.
Μελ θπθινθνξείο άζθνπα εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ.
Μελ θπθινθνξείο ζε ρώξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ή
θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ κόλν ζηνπο πξνβιεπόκελνπο αζθαιείο
δηαδξόκνπο.
Απαγνξεύεηαη λα επηβηβάδεζαη ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη γεληθά ζε
νπνηνδήπνηε κεράλεκα πνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ηε κεηαθνξά
αλζξώπσλ.
Φξόληηζε λα παξακέλνπλ ειεύζεξνη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο, ηα
θιηκαθνζηάζηα, νη ζθαισζηέο από εκπόδηα θαη δηάθνξα πιηθά.
Να θνηηάδεηο πίζσ πξηλ νπηζζνρσξήζεηο.
Μελ παξακέλεηο κεηαμύ δπν νρεκάησλ ή πίζσ από όρεκα πνπ έρεη
ζηακαηήζεη πξνζσξηλά.

ΚτΔ:
ΔΡΓΟ:

ΑΤ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ





ΥΡΖΖ ΚΛΗΜΑΚΩΝ




Να δηαηεξείο ηνπο δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο θαζαξνύο από κπάδα,
δηάθνξα αληηθείκελα θαη άιια εκπόδηα.
Να ρξεζηκνπνηείο δηαδξόκνπο κε ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά.
Υξεζηκνπνίεζε ππεξπςσκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαδξόκνπο πνπ
έρνπλ πιεπξηθή πξνζηαζία θαηά ηεο πηώζεο (θνππαζηή ζε ύςνο ελόο
κέηξνπ, ελδηάκεζε ξάβδν θαη ζνβαηεπί).
Να θαηαζθεπάδεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο θεθιηκέλεο δηαβάζεηο κε
κηθξή θιίζε θαη αληηνιηζζεηηθή πξνζηαζία (εγθάξζηα περάθηα ή
θαηάιιειε επίζηξσζε).
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Να εμεηάδεηο πξνζερηηθά ηε ζθάια πξηλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηο.
Να πξνζέρεηο ηα πγξά, ιαδσκέλα ή ζθεπαζκέλα κε πάγν ζθαιηά.
Με ρξεζηκνπνηείο πξνρεηξνθηηαγκέλεο, ειαηησκαηηθέο
ζθάιεο ή
ζθάιεο κε θαθνθαξθσκέλα εμσηεξηθά ζθαινπάηηα.
Να ζηεξεώλεηο ηηο ζθάιεο γηα λα απνθεύγεηο ηα γιηζηξήκαηα θαη ηηο
αλαηξνπέο.
Να βεβαηώλεζαη όηη ε ζθάια πξνεμέρεη πεξηζζόηεξν από 1 κέηξν από
ην επίπεδν πνπ ζέιεηο λα θηάζεηο.
Να ζπκάζαη όηη ε ζσζηή θιίζε κίαο ζθάιαο είλαη 1:4.
Με γέξλεηο πξνο ηα πιάγηα όηαλ είζαη πάλσ ζε ζθάια.
Να βιέπεηο πξνο ηε ζθάια όηαλ αλεβαίλεηο θαη θαηεβαίλεηο.
Μελ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ εξγαιεία ή άιια βαξηά αληηθείκελα όηαλ
θηλείζαη ζε θνξεηή ζθάια, θαιύηεξα δέζε ηα ζην ζώκα ζνπ ή βάιε ηα ζε
ζάθν θιεηζηό θαη δεκέλν πάλσ ζνπ ή αλέβαζέ ηα κε ζρνηληά.
Με ρξεζηκνπνηείο κεηαιιηθέο ζθάιεο θνληά ζε ειεθηξνθόξα ζηνηρεία
θαη γξακκέο.
Μελ ελώλεηο κε πξνζσξηλά κέζα δπν θιίκαθεο κηθξόηεξεο γηα λα
θηηάμεηο κηα κεγάιε.
Μελ εξγάδεζαη ζε ζθάια πςειόηεξε από 6 κέηξα ρσξίο δώλε
αζθαιείαο.

ΚτΔ:
ΔΡΓΟ:

ΑΤ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΥΡΖΖ ΚΑΛΩΗΩΝ










ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ



Μελ απνζπλαξκνινγείο ηηο ζθαισζηέο ή κέξε απηώλ αλ δελ ιάβεηο
εληνιή από ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ.
Να πξνζέρεηο πάληνηε πνύ ζα ζηεξίμεηο ηε ζθαισζηά (πρ όρη ζε
πέηξεο) θαη πώο (πρ όρη ινμά), γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο.
Να θαηαζθεπάδεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο δάπεδα κε πιάηνο από 60
σο 150 εθαηνζηά, αλαιόγσο ηεο ρξήζεο ηνπο.
Οη ζθαισζηέο πνπ ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα έρνπλ πιεπξηθή
πξνζηαζία θαηά ηεο πηώζεο (θνππαζηή ζε ύςνο ελόο κέηξνπ,
ελδηάκεζε ξάβδν θαη ζνβαηεπί).
Μελ αθήλεηο θελά κεηαμύ ησλ καδεξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείο γηα
δάπεδν. Σα καδέξηα πξέπεη λα έρνπλ πάρνο ηνπιάρηζηνλ 5
εθαηνζηά.
Μελ αλεβαίλεηο ζε ζθαισζηά αλ δελ αηζζάλεζαη θαιά ή πάζρεηο από
πςνθνβία.
Μελ αλεβαίλεηο ζε ζθαισζηέο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην
επηηξέπνπλ (βξνρή, αέξαο, πάγνο).
Να ρξεζηκνπνηείο ζθαισζηέο πηζηνπνηεκέλεο πνπ θέξνπλ ζθξαγίδα
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο.
Με ρξεζηκνπνηείο ζθνπξηαζκέλεο ή εκθαλώο θαθνκεηαρεηξηζκέλεο
ζθαισζηέο.
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Να θπιάγεηο ηα εξγαιεία ζε αζθαιείο ζέζεηο.
Μελ εγθαηαιείπεηο ζην έδαθνο ή ζην δάπεδν εξγαζίαο θνθηεξά ή
αηρκεξά αληηθείκελα (θαξθηά, θηπάξηα, αμίλεο θιπ).
Μελ ηνπνζεηείο ζηηο ηζέπεο ζνπ εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα κε νμεία
θόςε ή αηρκή. Πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε εηδηθνύο ζάθνπο – θηβώηηα.
Να ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία θαη ηα δηάθνξα πιηθά κέζα ζε ζαθίδηα όηαλ
εξγάδεζαη ζε θιίκαθεο.
Με ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία πνπ δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Να ρξεζηκνπνηείο πάληα ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ θάζε εξγαζία.
Μελ ρξεζηκνπνηείο πεπηεζκέλν αέξα γηα θαζάξηζκα ηεο ζηνιήο
εξγαζίαο ζνπ.
Γλώξηδε όηη γηα ηα αηπρήκαηα δελ επζύλνληαη ηα εξγαιεία, αιιά απηνί
πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ.

ΚτΔ:
ΔΡΓΟ:

ΑΤ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ
















ΥΔΗΡΗΜΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ - ΟΥΖΜΑΣΩΝ



Μελ ρξεζηκνπνηείο κεραλέο, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα άιιν
ζθνπό από εθείλν πνπ έρνπλ κειεηεζεί ή θαηαζθεπαζηεί.
Μελ επεκβαίλεηο ζε ρεηξηζηήξηα, κεραλήκαηα ή ειεθηξηθά
δίθηπα, ή ζπζθεπέο εθ΄ όζνλ δελ έρεηο πάξεη εληνιή λα ηα
ρεηξίδεζαη ή λα ηα ζπληεξείο.
Μελ αθήλεηο ζηε κέζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ειεθηξνινγηθά, δεκηνπξγώληαο έηζη αλαζθαιείο θαηαζηάζεηο.
Μελ έξρεζαη ζε επαθή κε ζηνηρεία ή ειεθηξνθόξα θαιώδηα,
νπνηαδήπνηε ηάζε θαη αλ έρνπλ.








Να δηαθόπηεηο ηελ παξνρή ηνπ ξεύκαηνο όηαλ εθηειείο
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο.
Να ρξεζηκνπνηείο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ ειεθηξηθώλ/
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ.
Με ρξεζηκνπνηείο ζπζθεπέο κε θζαξκέλε κόλσζε.
Με πηέδεηο ηα ζεκεία επαθήο ηνπο κε ην ειεθηξηθό δίθηπν.
Να ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο ζπζθεπέο γηα αιιαγέο ή
ηξνπνπνηήζεηο.
Να ρξεζηκνπνηείο κε αγώγηκν εμνπιηζκό.
Να θαιύπηεηο, θαηαγξάθεηο ή ζθεπάδεηο όια ηα θαιώδηα.
Να ηνπνζεηείο ηηο θαισδηώζεηο έηζη ώζηε λα κελ είλαη εύθνιε
ε δεκηά από ηξίηνπο.
Να ρξεζηκνπνηείο εηδηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο όηαλ
ρξεζηκνπνηείο ξεύκα πςειήο ηάζεο.
Να θιεηδώλεηο πάληνηε ηνλ ππνζηαζκό θαη ηνπο ζηαζκνύο
ειέγρνπ.
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Να ρξεζηκνπνηείο ην κεράλεκα ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ην ζπλνδεύεη.
Να απνθεύγεηο επξεζηηερλίεο, πξνζαξκνγέο, ππεξθνξηώζεηο
γηαηί δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο νη νπνίνη νδεγνύλ αθόκε θαη ζε
ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα.
Με κεηαθέξεηο πξνζσπηθό κε ΜΔ.
Να θαηεβάδεηο όια ηα εμαξηήκαηα (π.ρ. ιεπίδα, αλακνριεπηήο,
θάδνο) θαηά ηελ ζηάζε ή ζηάζκεπζε κεραλήκαηνο.
Να δίλεηο πξνζνρή ζηα ελαέξηα εκπόδηα (ηδίσο δίθηπα ΓΔΖ).
Μελ αλεθνδηάδεηο ην κεράλεκα ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο.
Μελ εγθαηαιείπεηο ην κεράλεκα ελώ αθόκε ιεηηνπξγεί.
Μελ ππεξθνξηώλεηο ην θνξηεγό ζνπ.
Να ζθεπάδεηο ηελ θαξόηζα όηαλ κεηαθέξεηο ςηιόθθνθα αδξαλή.
Να βεβαηώλεζαη όηη δελ βξίζθνληαη άηνκα ή αληηθείκελα δίπια
ζην θνξηεγό, πξηλ μεθηλήζεηο.
Να αζθαιίδεηο ην θνξηεγό θαηά ηε ζηάζε θαη ηε θόξησζε.
Να δηαηεξείο ηα ειαζηηθά πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε.

ΚτΔ:
ΔΡΓΟ:

ΑΤ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΔΗ
















ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ



Να ειέγρεηο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα εξγαιεία ηνπο ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη λα ηνλ δηαηεξείο ζε θαιή
θαηάζηαζε.
Να ειέγρεηο όηη όινο ν εμνπιηζκόο είλαη εθνδηαζκέλνο κε κεηξεηέο
νη νπνίνη έρνπλ πηζηνπνηεηηθό βαζκνλόκεζεο ζε ηζρύ, αλ
απαηηείηαη, ή έρνπλ βαζκνλνκεζεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή
ηνπο,
ιεηηνπξγνύλ
ηθαλνπνηεηηθά
θαη
αληηθαζίζηαληαη όηαλ ππνζηνύλ βιάβε.
Να ειέγρεηο ηα θαιώδηα, ηνπο κεηξεηέο, θαη ηελ έληαζε ηνπ
ξεύκαηνο.
Να θνξάο θαηάιιειε κάζθα κε ζθνύξν γπαιί θαη λα
ρξεζηκνπνηείο θαηάιιεια γάληηα.
Μελ επεκβαίλεηο
ζηελ εζσηεξηθή
θαισδίσζε
θαη
ζπλδεζκνινγία ηεο κεραλήο εθηόο εάλ έρεηο νξηζηεί.
Με θέξεηο πνηέ ζε επαθή ηζηκπίδα ή ειεθηξόδην κε θηάιε
αεξίνπ.
Να γεηώλεηο πάληνηε ηε κεραλή.
Μελ αιιάδεηο ειεθηξόδηα ή θαιώδηα αλ δελ θνξάο γάληηα.
Με ρξεζηκνπνηείο θζαξκέλα θαιώδηα.
Να ζθεπάδεηο ηα θαιώδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηάδξνκν
θπθινθνξίαο κε ζαλίδεο ή καδέξηα.
Να ειέγρεηο ζπρλά ηα θαιώδηα (θαηόπηλ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο)
θαη λα ηα επηζθεπάδεηο ή αληηθαζηζηάο όηαλ παξνπζηάζνπλ
θζνξά.
Με ζπγθνιιείο ζε πγξή βάζε ή δάπεδν ή όηαλ βξέρεη.
Με ρξεζηκνπνηείο βξεγκέλν εμνπιηζκό.
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Να ρξεζηκνπνηείο πάληνηε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ
ζνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. Ζ ρξήζε ηνπο δελ απνηειεί επηινγή αιιά
ππνρξέσζε.
Να ζπληεξείο θαη λα δηαηεξείο ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηα Μέζα
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζνπ ρνξεγήζεθαλ θαη λα ηα
ηνπνζεηείο ζε αζθαιέο κέξνο κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζνπ.
Με θνξάο πνηέ ζαγηνλάξεο, ηαθνύληα, πέδηια θαη άιια
αθαηάιιεια παπνύηζηα.
Να κε θνξάο καληήιηα ιαηκνύ, αιπζίδεο, δαρηπιίδηα, ηαπηόηεηεο
θαη ξνύρα πνπ πξνεμέρνπλ, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο ζνβαξνύ
ηξαπκαηηζκνύ από πηάζηκν.
Μελ θπθινθνξείο γπκλόο από ηε κέζε θαη πάλσ θαη κε θνξάο
θνληά παληειόληα ή ζνξηο. Κηλδπλεύεηο από ειίαζε, ςύμε,
ηζηκπήκαηα θαη γδάξζηκν.
Να θνξάο πάληνηε ην πξνζηαηεπηηθό θξάλνο ζνπ.
Να θνξάο πάληνηε ηα πξνζηαηεπηηθά παπνύηζηα ζνπ.
Να θνξάο πξνζσπίδεο ή/θαη γάληηα όηαλ ε εξγαζία κπνξεί λα
βιάςεη ηα κάηηα ή/θαη ηα ρέξηα αληίζηνηρα.
Να θνξάο δώλε αζθαιείαο όηαλ δελ ππάξρεη άιινο
απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνθύιαμεο από πηώζε.
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Μελ θαπλίδεηο ζε ρώξνπο ή εγθαηαζηάζεηο επηθίλδπλεο γηα έθξεμε
ή ππξθατά.
Μελ πεηάο ην ηζηγάξν ζηα ζθνππίδηα.
Μελ ρξεζηκνπνηείο θσηηά γηα πξνζσπηθή εμππεξέηεζε θαη
ζέξκαλζε.
Μελ ηνπνζεηείο θαύζηκα ή εθξεθηηθά θνληά ζε ειεθηξηθέο
εγθαηαζηάζεηο.
Σνπνζέηεζε ζε αζθαιή ζέζε ηα εύθιεθηα πιηθά.
Μάζε πνύ βξίζθνληαη νη ππξνζβεζηήξεο, πώο ιεηηνπξγνύλ θαη ηί
είδνπο θσηηέο ζβήλνπλ.
ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ






Φξόληηζε γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο
ζέζεο εξγαζίαο ζνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ζνπ.
Να επηζηξέθεηο ζηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε όια ηα εξγαιεία θαη ηνλ
εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνίεζεο θαη λα αλαθέξεηο θάζε ηπρνύζα
βιάβε ή αλάγθε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ δηαπίζησζεο.
Απέθπγε λα ξππαίλεηο ηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ, κελ πεηάο
αλεμέιεγθηα δηάθνξα πιηθά, ζθνππίδηα θαη κπάδα εληόο απηνύ.
Να δηαηεξείο ηνπο ρώξνπο ησλ απνδπηεξίσλ, ρώξσλ εζηίαζεο,
απνρσξεηεξίσλ θαζαξνύο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, έηζη ώζηε λα
επηθξαηνύλ πγηεηλέο ζπλζήθεο.

ΑΘΔΝΔΗΔ - ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ
 Να αλαθέξεηο ακέζσο ζηνπο Πξντζηακέλνπο ζνπ νηηδήπνηε
ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ζνπ, αζζέλεηα, αηθλίδηα αδηαζεζία, ειαθξύ ή
βαξύ ηξαπκαηηζκό.
 Μελ πεξηπνηείζαη ην ηξαύκα κόλνο ζνπ, πήγαηλε ακέζσο γηα
παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.
 Μελ επαλέξρεζαη ζηε εξγαζία ζνπ κεηά από ηξαπκαηηζκό ή
αζζέλεηα πξηλ δηαπηζηώζεη ν γηαηξόο όηη είζαη ηθαλόο γηα εξγαζία.
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο:
 Δθηίκεζε ηελ θαηάζηαζε (θίλδπλνη γηα ζέλα, ην ζύκα, ηνπο
γύξσ όπσο ει. ξεύκα θαη εθηίκεζε ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο)
 Γηαζθάιηζε ην ρώξν (απνκάθξπλε ηνλ θίλδπλν από ην ζύκα)
 Γώζε επείγνπζα βνήζεηα αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο, αλ
γλσξίδεηο (ζύκα κε πιήξεηο αηζζήζεηο, ρσξίο αηζζήζεηο, αιιά
αλαπλνή, ρσξίο αλαπλνή αιιά κε ζθπγκό, ρσξίο ζθπγκό)
 Εήηεζε επηπιένλ βνήζεηα (θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ,
εηδηθεπκέλν άηνκν, ΔΚΑΒ)
Όταν καλείς το ΔΚΑΒ πρέπει πάνηα να δίνεις ηις ακόλοσθες πληροθορίες :
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Σνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζνπ,
Σελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ γεγνλόηνο, αξηζκό νδνύ αλ είλαη
γλσζηόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία, ηξόπνο πξνζέγγηζεο
θιπ,
Σν είδνο θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ αηπρήκαηνο,
Σνλ αξηζκό, ην θύιν θαη πεξίπνπ ηελ ειηθία ησλ ζπκάησλ, θαη
νηηδήπνηε γλσξίδεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπο, θαη Λεπηνκέξεηεο γηα
ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθάιεζαλ ην αηύρεκα, πρ αέξηα, επηθίλδπλα
πιηθά(εύθιεθηα ή δηαβξσηηθά), ειεθηξηθή γξακκή ηζρύνο, νκίριε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών Περιβάλλονηος & Πολιηικής
Προζηαζίας

Αρ. ΜΕΛΕΣΗ:
ΕΡΓΟ:

150/2017
«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

Σμήμα Σετνικών Έργων –
Προμηθειών & Διενέργειας
Διαγωνιζμών

**************************
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΠΗΝΑΚΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΔΣΟ

ΦΔΚ

ΝΟΜΟ

ΣΗΣΛΟ

1933

406/A

Π.Γ. 22/12/33

1950

82/A

Β.Γ. 16/17.3.50

1969

1Β/69

ΤΑ ζη/116464/69

Πεξί όξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ κεηαθνξά πξνζώπσλ δηα θνξηεγώλ ηδησηηθήο
ρξήζεσο.

1974

1266/B

Τ.Α .Γ1γ/9900/74

Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηηο Γ1/2400/75 (371/Β/75)
θαη Αηβ/2055/80 (338/Β/80)].

1975

371Β

ΤΑ Γ1/2400/75

1975

189/A

N. 158/75

Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζη.

1978

3/A

Π.Γ. 17/78

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/29.12.33 Π. δ/ηνο πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη
ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ.

1978

20/Α

Π.Γ.95/78

1980

338/Β

ΤΑ Αηβ/2055

Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο
ζπγθνιιήζεσλ.
.
Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ.

1980

193/A

Π.Γ. 778/80

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ.

1981

195/A

Ν. 1181/81

Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεύε ην έηνο 1960 ππ' αξ.115 ζπκβάζεσο
"πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο"
(78/610/ΔΟΚ).

1981

260/A

Π.Γ. 1073/81

1983

121/B

ΑΠ.ΒΜ5/30058/82

Έγθξηζε πξόηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνύο
εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ.

1983

126/A

Ν. 1396/83

Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο θαη
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα.

1984

49/A

Ν. 1430/84

Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνύο πκβάζεηο Δξγαζίαο " πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε
κε απηή.

1984

154/B

ΑΠ. 130646/84

1985

212A

N. 1568/85

1985

280/B

ΤΑ 2ζη/1539/85

Βαζηθνί θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ & ησλ εξγαδόκελσλ από
ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.

1986

570/Β

ΤΑ αξ. Οηθ.
56206/1613

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ
εξγνηαμίνπ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη
85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981
θαη 11εο Ηνπιίνπ 1985.

1987

149/A

Π.Γ. 315/87

1987

291/Β

ΤΑ 281/Β/87

ύζηαζε επηηξνπήο Τ+Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδόκσλ θαη ελ γελεί
ηερληθώλ έξγσλ.
πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηώλ.

Πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ.
Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.

Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηελ Αηβ/2055/80 (338/Β/80)].

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη
πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ/ δηνξζώζεηο ζθαικάησλ.

Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο
Νόκνο Πιαίζην
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1987

467/B

ΑΠ. 131325/87

1987

624/Β

ΤΑ Β/19338/1944/87

Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε.

1987

624/Β

ΤΑ Β/19339/1945/87

1987

625/Β

ΤΑ Β/1934/1946/87

Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε, θαηαζθεπαζκέλεο από θεθξακκέλν ή
κε αινπκίλην.
.
πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ από κε θεθξακκέλν ράιπβα.

1988

138/A

Π.Γ. 294/88

Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Γηαηξνύ Δξγαζίαο,
Δπίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη
εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ
Δξγαδόκελσλ"

1988

751/Β

ΤΑ αξ. Οηθ.
69001/1921

Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηώλ, ησλ
ππξγνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζπγθόιιεζεο θαη ηζρύνο

1989

567/B

ΚΤΑ 1197/89

1989

85/A

Ν. 1837/89

1989

930/B

ΑΠ. 131099/89

1990

11/A

Π.Γ 31/90

1990

620/B

ΑΠ. 130627/90

1991

180/A

Π.Γ.49/91

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.31/90

1991

38/A

Π.Γ. 85/91

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν ηεο
έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία
86/188 ΔΟΚ.

1991

431/Β

1991

487/Β

ΤΑ Β./15233/3.7.91

1992

182/Α

Ν. 2094

1992

370/B

ΑΠ. 1872/92

Ρύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ
ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα.

1992

74/A

Π.Γ. 157/92

Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθώλ
απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη
Αζθάιεηα Δξγαζίαο ζην δεκόζην ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ.

1993

34/A

Π.Γ. 77/93

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο
παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ
88/642/ΔΟΚ.

1993

160/A

Π.Γ. 377/93

Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ
ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (ζπκπι. Π.Γ. 18/1996)

1993

187/B

ΑΠ. Β4373/1205/93

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

1993

665/B

ΑΠ.
15177/Φ17.4/404/93

Αλαγλώξηζε δπλαηόηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηώλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη
ζπζθεπώλ αεξίνπ.

1993

756/Β

ΑΠ.
16440/Φ.10.4/445/93

1993

673/B

ΑΠ.
14165/Φ17.4/373/93

Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ
κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ
ζθαισζηώλ.
Καλνληζκόο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο θαη
ησλ ζπζθεπώλ αεξίνπ.

ύζηαζε κηθηώλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα.

Σαμηλόκεζε ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ.
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε πγεία ηνπο κε
ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ παξαγόλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ).
Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο
ηερληθώλ έξγσλ.[ΣΡ.Π.Γ 49/91(180/Α)].
Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξηώλ, ή αλζπγηεηλώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε
ησλ αλήιηθσλ.

ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο
ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ.
Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
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1994

220/A

Π.Γ. 395/94

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ
εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία 89/655/ΔΟΚ

1994

220/A

Π.Γ. 396/94

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ

1994

221/A

Π.Γ. 397/94

Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό θνξηίσλ
όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρώξαο ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ.

1994

221/A

Π.Γ. 398/94

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία γηα ηε ρξήζε ζε
εμνπιηζκό κε νζόλε νπηηθήο απεηθόληζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
90/70/ΔΟΚ

1994

221/A

Π.Γ. 399/94

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε
θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
90/394 ΔΟΚ.

1994

450/B

ΑΠ. 8881/94

Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) θνηλήο απόθαζεο ησλ ππνπξγώλ
Δζλ. Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ
θαη 93/68/ΔΟΚ.

1994

705/B

ΑΠ. 378/94

Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θη επηζήκαλζε απηώλ ζε
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθώλ θνηλνηήησλ
67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

1995

6/A

1995

67/A

Π.Γ. 105/95

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ.

1995

97/A

Π.Γ. 186/95

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν έθζεζεο
ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο
θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ.

1996

10/A

Π.Γ. 16/96

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ.

1996

11/A

Π.Γ. 17/96

Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.

1996

12/A

Π.Γ. 18/96

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ΣΟ 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε πξνο
ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ.

1996

212/A

Π.Γ. 305/96

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.

1997

150/Α

Π.Γ 174/97

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ 186/95

1997

150/Α

Π.Γ 175/97

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ 70α/ 88

1997

150/Α

Π.Γ 176/97

Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ
εγθύσλ, ιερώλσλ θαη γαινπρνπζώλ εξγαδνκέλσλ , ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία 92/85/ΔΟΚ

1998

67/Α

Π.Γ 62/98

Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία , ζε ζπκκόξθσζε κε
ηελ νδεγία 94/33/ΔΚ

Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α),
398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)
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1999

9/Α

Π.Γ 15/99

1999

94/Α

Π.Γ 88/99

Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ ΄΄Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θηλδύλνπο πνπ
δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ’’ (97/Α)
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ 174/97 (150/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο
97/59/ΔΚ θαη 97/65/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 93/104/ΔΚ

1999

94/Α

Π.Γ 89/99

1999

102/Α

Π.Γ 95/99

Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ΄΄Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ
εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ΄΄ (220/Α) ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 95.63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ
Όξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο

1999

134/Α

Π.Γ 136/99

Οξγάλσζε Τπεξεζηώλ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο.

2000

111/Α

Π.Γ 127/00

2000

241/Α

Π.Γ 304/00

2000

1176/Β

ΑΠ. νηθ 433

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ 399/94 ΄΄ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ
90/394/ΔΚ΄΄ ( 221/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 97/42-ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ΄΄Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο
γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά
ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ΄΄ (ΦΔΚ 220/Α/1912-94) όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ 89/99΄΄Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ
395/94 ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ΄΄(ΦΔΚ 94/Α/135-1999)
Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ
γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκόζηνπ Έξγνπ.

2001

266/Β

ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177

Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ.

2001

686/Β

ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85

Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο
νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Γεκόζην Έξγν.

2003

16/Α

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889

Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ)

2003

946/Β

ΤΑ 502/9-7-2003

Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα.

2003

44/Α

Π.Γ. 42/0/21.2.2003

ρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη
ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα εθηεζνύλ ζε θίλδπλν
από εθξεθηηθέο αηµόζθαηξεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/92/ΔΚ ηεο 16εο
Γεθεκβξίνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (E.E. L
23/57/28-01-2000).

2003

44/Α

Π.Γ.43/03/21.2.2003

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 399/94 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνµέλσλ από
ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά
ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (221/Α) ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1999
(E.E. L 138/01-06-1999).

2003

50/A

Π.Γ.50/03/3.3.2003

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Γηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθηέιεζε ηνπ
Νόκνπ 6422/1934, όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα, πνπ
αθνξνύλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ζιεθηξνιόγνπ.
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2003

892/B

3/14/2.7.2004

Καζνξηζκόο αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο
Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο γηα ην Β’
εκεξνινγηαθό εμάκελν 2003.

2003

946/B

ΓΗΠΑΓ/νηθ/52

Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο
θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα.

2003

1186/B

Οηθ
15085/593/25.8.2003

2003

1624/B

131784/5.11.2003

Δπηκόξθσζε ηερληθώλ αζθάιεηαο επηπέδνπ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ.

2003

875/B

130621/2.7.2003

Δξγαζίεο, έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη λα απαζρνινύληαη νη
αλήιηθνη.

2004

470/Β/

2004

845/B

80025/9.6.2004

2004

121/A

Π.Γ.
155/2004/5.7.2004

Καλνληζκόο Διέγρσλ Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ.

Φ.7.5/1816/88/5.3.200 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ
Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Ζ.Δ) κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
4

Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ: α) πλζεθώλ Δξγαζίαο, β)
Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο
πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαη γ) Κέληξνπ Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 395/1994 ¨Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ
εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ¨ (Α’ 220) όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 2001/45/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2001.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ
ηηο ....../....../201_....... δηαλεκήζεθαλ ηα παξαθάησ Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο

...............................................
...............................................

ΔΣΑΙΡΙΑ

...............................................

………………………………………

...............................................
ζηνπο παξαθάησ εξγαδόκελνπο ζηνπο νπνίνπο έγηλε εθπαίδεπζε αζθάιεηαο
ζρεηηθά κε
1. ηε λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ηζρύεη γηα ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο
2. ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εξγαζία
3. ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
Γηα ηελ εθπαίδεπζε αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ - ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Τπόδεηγκα γηα ηελ «Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε» ηνπ έξγνπ
(ΠΓ 305/1996, Άξζξν 3, Παξάγξαθνο 12)
Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:
Αξηζκόο αδείαο:
Κύξηνο ηνπ έξγνπ:
Δίδνο ηνπ έξγνπ:
Kύξηνο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ:
πληνληζηήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ:
πληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ:
Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ:
Πξνβιεπόκελνο κέγηζηνο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην:
Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ ζην εξγνηάμην:

ελίδα 30 από 36

Αρ. ΜΕΛΕΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών Περιβάλλονηος & Πολιηικής
Προζηαζίας

ΕΡΓΟ:

150/2017
«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ - ΠΗΝΑΚΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ
ΑΓ

10

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Δθζθαθέο θαη
ρσκαηνπξγηθέο
εξγαζίεο

ΚΗΝΓΤΝΟΗ

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ

Πηώζεηο αηόκσλ ζηελ
εθζθαθή
Πηώζεηο νρεκάησλ
ζηελ εθζθαθή






Πηώζεηο πιηθώλ θαη
αληηθεηκέλσλ




θόλε

Τπόγεηα δίθηπα








Πεξίθξαμε
ήκαλζε
ήκαλζε- πεξίθξαμε
Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο από ην ρείινο ηνπ
πξαλνύο
Πεξίθξαμε
Απνζέζεηο πιηθώλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο από ην
ρείινο ηνπ πξαλνύο (ηνπιάρηζηνλ 0,60 κέηξα)
Έκπεηξν πξνζσπηθό
Δπίβιεςε εξγαζηώλ
Γηαβξνρή κπαδώλ θαη νδώλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ.
θέπαζκα θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ ιεπηόθνθθν
πιηθό εθζθαθήο θαη πιήξσζεο.
Δλεκέξσζε γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα (ζρέδηα,θιπ)
Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή

ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ

ΚτΔ:
ΔΡΓΟ:

ΑΤ

ΑΓ
15

20

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Πιαθνζηξώζεηο

Καινππώκαηα /
μεθαινππώκαηα

ΚΗΝΓΤΝΟΗ




θόλε











Κηππήκαηα ζηα πόδηα 



Κηππήκαηα ζην ζώκα
από κεηαθνξά
ζηνηρείσλ κε
αλπςσηηθό (γηα
αλπςσηηθέο εξγαζίεο
δεο αληίζηνηρε
δξαζηεξηόηεηα)
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Πηώζεηο πιηθώλ θαη
αληηθεηκέλσλ

Ζιεθηξνπιεμία θαηά
ηελ ρξήζε θνπηηθώλ
Κηππήκαηα ζηα ρέξηα

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ









Πεξίθξαμε
Απνζέζεηο πιηθώλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο από ην
ρείινο ηνπ πξαλνύο (ηνπιάρηζηνλ 0,60 κέηξα)
Έκπεηξν πξνζσπηθό
Δπίβιεςε εξγαζηώλ
Υξήζε ΜΑΠ θαη εηδηθόηεξα γπαιηά θαηά ηελ θνπή
πιαθώλ
θέπαζκα θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ πιάθεο
Έιεγρνο θαισδίσλ θαη κνλσηηθώλ
Έκπεηξνο ρεηξηζηήο
Έκπεηξν ζπλεξγείν από θαινππαηδήδεο
Γάληηα
Δθηεηακέλε
ρξήζε
έηνηκσλ
θαινππηώλ
ή
επθνινζύλδεησλ θαινππηώλ (κεηαιιόηππνη)
Μεηαθνξά ζηνηρείσλ κε πξνζνρή – δύν άηνκα όπνπ
ρξεηάδεηαη
Μεραληθή κεηαθνξά (δεο Κηππήκαηα ζην ζώκα από
κεηαθνξά ζηνηρείσλ κε αλπςσηηθό)
Παπνύηζηα αζθαιείαο
ηάζκεπζε θνξηεγνύ θνληά ζην ζεκείν ρξήζεο ησλ
πιηθώλ
ακπάληαζκα από έκπεηξν ζακπαληαδόξν
Έκπεηξνο, αδεηνύρνο ρεηξηζηήο
Κνπκάλην – επίβιεςε από ηνλ εξγνδεγό
Απνκάθξπλζε πξνζσπηθνύ από ηελ πνξεία θίλεζεο
ηνπ θνξηίνπ
πλερήο νπηηθή επαθή ρεηξηζηή κε ην θνξηίν
Γάληηα
Παπνύηζηα αζθαιείαο
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Μεηαθνξά
νπιηζκνύ
Σνπνζέηεζε
νπιηζκνύ

22

θπξνδεηήζεηο

ΚΗΝΓΤΝΟΗ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
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 Κξάλνο αζθαιείαο
Ρηλίζκαηα από ηηο
 Με ςαζπξέο πεηαινύδεο
πεηαινύδεο ζηα κάηηα  Γπαιηά
 Υξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαινππηώλ
 Υξήζε θαινππηώλ κε βηδσηέο πεηαινύδεο
Τπνρώξεζε
 Δγθεθξηκέλε κειέηε κεηαιιόηππνπ
κεηαιιόηππνπ
 Απαγόξεπζε ρξήζεο εκηηεινύο κεηαιιόηππνπ
 Αζθαιήο έδξαζε κεηαιιόηππνπ
 Αληηζηήξημε
Πηώζε από ύςνο
 ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ
 Αηνκηθή πξνζηαζία έλαληη πηώζεο (πξόζδεζε ζε
ζηαζεξό ζεκείν κε δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ)
Λύζηκν θαη πηώζε
 Έκπεηξνη θνπκαληαδόξνη
νπιηζκνύ
 Αζθαιέο δέζηκν θνξηίνπ (πληρηό)
 Απνζηάζεηο αζθαιείαο
Κνςίκαηα, ηξππήκαηα  Μηθξέο πνζόηεηεο
 Πξν-κνξθσκέλνο νπιηζκόο
 Γάληηα
 ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ
 Κξάλνο
 Υεηξηζκόο ηνπ νπιηζκνύ θάησ από ην ύςνο ηνπ
ζώξαθα
Πηώζε από ύςνο
 ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ
 Αηνκηθή πξνζηαζία έλαληη πηώζεο (πξόζδεζε ζε
ζηαζεξό ζεκείν κε δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ)
Σζηκέλην ζηα κάηηα
 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ηεο κπνύκαο
 Καζαξή πξέζα
 Γπαιηά ή/θαη άκεζν πιύζηκν
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Σζηκέλην ζην ζώκα

Κηύπεκα από ηε
κπνύκα
Ζιεθηξνπιεμία

30

31

Μεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο

Κηππήκαηα ζηα ρέξηα
Κνπή κε ηξνρό

Ζιεθηξνινγηθέο
Δξγαζίεο

Ζιεθηξνπιεμία
Δγθαύκαηα
Αθηηλνβνιία
Ππξθαγηά

40

Υξήζε
αλπςσηηθνύ

Αλαηξνπή
αλπςσηηθνύ

Καηάξξεπζε
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«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ

























πλερήο επαθή ρεηξηηή πξέζαο θαη ζεκείνπ έθρπζεο
Γάληηα
Γαιόηζεο
Ρνύρα εξγαζίαο πνπ θαιύπηνπλ όιν ην ζώκα
Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ηεο κπνύκαο
Οπηηθή επαθή ηνπ ρεηξηζηή κε ηε κπνύκα
Καιή ζπληήξεζε ηεο πξέζαο θαη θαιόο θαζαξηζκόο
Έιεγρνο ελαεξίσλ θαισδίσλ ηάζεο πξηλ ηελ ζηάζε ηεο
πξέζαο – εμαζθάιηζε κε επαθήο ηεο κπνύκαο ηεο
πξέζαο κε ηα θαιώδηα
Γάληηα
Σξνρόο κε πξνζηαηεπηηθό
Σαθηηθή ζπληήξεζε
Δμαζθάιηζε ηξνρνύ από πηώζε
 Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό.
 πληήξεζε εμνπιηζκνύ.
 Δξγαζία ζε ζηεγλό δάπεδν.
Καηάιιεια ΜΑΠ
Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό
Καζαξηζκόο πεξηνρήο από εύθιεθηα πιηθά
Ππξνζβεζηήξεο ζε εηνηκόηεηα
Έκπεηξνο ρεηξηζηήο
Έιεγρνο ρώξνπ θαη δηαδξνκήο θνξηίνπ
Έιεγρνο θνξηίνπ - δηαγξάκκαηνο αλπςσηηθήο
ηθαλόηεηαο
Έιεγρνο ζηήξημεο
Οπδείο από ηελ πιεπξά θίλεζεο ηνπ θνξηίνπ
Πηζηνπνηεκέλε αλπςσηηθή δηάηαμε
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αλπςσηηθήο δηάηαμεο

 Πεξηνδηθόο έιεγρνο ηνπ κεραλήκαηνο
 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο
 Καλείο θάησ από ηε δηαδξνκή ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ
κπνύκα – Απνθιεηζκόο ηνπ ρώξνπ
 Πηζηνπνηεκέλα (CE) παξειθόκελα
 ακπαληάξηζκα κε ηελ επίβιεςε ηνπ ρεηξηζηή
 Οπδείο θάησ από ηε δηαδξνκή ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ
κπνύκα
 Κξάλνο
 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο
 Οπηηθή επαθή ρεηξηζηή θαη θνξηίνπ
 Γηαθνπή εξγαζηώλ κε αέξα πάλσ από 8 κπνθόξ ή θαη
ιηγόηεξν αλάινγα κε ην βάξνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ
θνξηίνπ
 Καηαθόξπθε κόλνλ αλύςσζε ηνπ θνξηίνπ
 Μεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζε ρακειό ύςνο
 Έιεγρνο ελαεξίσλ θαισδίσλ ηάζεο
 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο
 Αίηεζε δηαθνπήο ηάζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο

Πξόζθξνπζε ηνπ
θνξηίνπ

Ζιεθηξνπιεμία

ΓΗΑΦΟΡΑ
Δξγαζίεο ζε
ύςνο (ζε όιεο ηηο
θάζεηο)

«ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΚΗΝΓΤΝΟΗ

Πηώζε θνξηίνπ

50

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

Πηώζεο αηόκνπ από
ύςνο








Υξήζε αζθαινύο πξόζβαζεο.
Αζθαιέο δάπεδν εξγαζίαο.
Εώλεο αζθαιείαο ή πξνζηαζία κε θηγθιηδώκαηα.
Έκπεηξν πξνζσπηθό.
Καιή θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ
ήκαλζε αζθαιείαο
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 Οξζή ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζηα απηνθίλεηα
 Αζθάιηζε αληηθεηκέλσλ
 Απνθπγή ππεξθόξησζεο
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Ο Αλάδνρνο αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν έξγν αθνξά ηελ απνμήισζε ησλ
ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύ δηέιεπζεο νρεκάησλ θαζώο θαη
ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ δέληξσλ κεγάιεο ειηθίαο κε ίδηα λέα (κνπξηέο). Ζ
παξέκβαζε ζα γίλεη επί ηεο νδνύ Η. Κόηζηθα κεηαμύ ηεο νδνύ Διιήλσλ Ακεξηθήο θαη
αρηνύξε..
Ζ κειέηε ηνπ Έξγνπ εθπνλήζεθε από ηνλ Γήκν Καξύζηνπ
Ο ΦΑΤ εθπνλείηαη ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο. Ζ
νπνία έρεη ιάβεη ππόςε ηεο ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ γεληθόηεξα ζηελ αζθάιεηα ηνπ Έξγνπ. Σα
ζηνηρεία απηά, πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη κειινληηθέο επεκβάζεηοηξνπνπνηήζεηο ζην Έξγν κέρξη ηειηθήο απόζπξζεο (θαηεδάθηζε θαη δηάζεζε ησλ πιηθώλ)
εληάζζνληαη ζε έλα ζθεπηηθό πξνζέγγηζεο ηεο αζθάιεηαο ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ
Έξγνπ γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζε απηό, ηνπο ηξίηνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηζθεπηώλ θαη εξγνιάβσλ) θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή
απνηειεί ζήκεξα state of the art ζηε δηεζλή πξαθηηθή.
Βέβαηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξόληα ΦΑΤ
θαη ζα ηνλ ηξνπνπνηήζεη, πξνζαξκόζεη θαη αλαζεσξήζεη ζύκθσλα κε:
 ηηο αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζηηο κειέηεο θαη ζύκθσλα κε ηα «σο θαηαζθεπάζηεθαλ»
ζρέδηα (as built drawings)
 ηελ ηειηθή επηινγή ησλ πιηθώλ θαη
 ηελ κεζνδνινγία θαηαζθεπήο (νξγάλσζε, εμνπιηζκόο, πιηθά θιπ) πνπ ζα εθαξκόζεη ζην
Έξγν.
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη θάζε άιινπ θνξέα πνπ
άκεζα ή έκκεζα εκπιέθεηαη ζην Έξγν, ν νπνίνο νθείιεη επίζεο λα ζπλεηζθέξεη κε ηε ιήςε
θάζε δπλαηνύ κέηξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ινγηθά εθηθηνύ, γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ παξόληνο ΦΑΤ.
Φπζηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ν ΦΑΤ ζα παξαδνζεί ζηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ε νπνία
ζα έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο θαη ελεκέξσζήο ηνπ.
Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. Γελ θαιύπηεη
αληηθείκελν ηπρόλ άιισλ εξγνιαβηώλ ζην ρώξν θαη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο.
Ο ΦΑΤ ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ θαζώο θαη ηηο εξγαζίεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο κεηαηξνπήο
ηνπ, αλαθαίληζήο ηνπ, αθόκε θαη πιήξνπο θαηεδάθηζήο ηνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ζε θάζε
πεξίπησζε επεκβάζεσλ θαη ελεκεξώλεηαη άκεζα κεηά από απηέο από ην πληνληζηή ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα νξηζηεί θάζε θνξά.
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Αλαιπηηθόηεξα ν ΦΑΤ:
 θαιύπηεη όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ όηη κπνξεί λα απαηηεζνύλ θαηά ηε
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ,
 θάλεη γεληθέο αλαθνξέο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ αθνξνύλ
ζηε ρξήζε ηνπ, όηαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ν ζρεδηαζκόο κπνξεί λα επεξεάζεη
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηέο.
Ο ΦΑΤ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, πξέπεη λα ελεκεξσζεί από ηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηελ πξνζάξηεζε ησλ «σο θαηαζθεπάζηεθαλ» ζρεδίσλ (as built drawings).
Ο ΦΑΤ ζηελ ηειηθή έθδνζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία:
 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Έξγν
 Γεδνκέλα από ην ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ
 Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην Έξγν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε απηό
 Μεηξών επεκβάζεσλ ζην Έξγν
 Οδεγίεο αζθαιείαο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ
 Φύιια πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ησλ πιηθώλ (MSDS)
 ρέδηα ηνπ Έξγνπ όπσο θαηαζθεπάζηεθε
 Πξόγξακκα ζπληήξεζεο
 Πίλαθα λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα
Γηα ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο ΦΑΤ έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαη αλαγλσξίδνληαη όιεο νη
απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο.
εκεηώλεηαη όηη ν ΦΑΤ απνηειεί αλαπόζπαζην θαη δσληαλό ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο
θαη θπξίσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ θαη πξέπεη λα αλαζεσξείηαη, θάζε θνξά πνπ
θξίλεηαη απαξαίηεην, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη
θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, όπσο απηέο ζα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ
Έξγνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο
θαη πγείαο, ηελ εθάζηνηε εκπεηξία θαη γλώζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη ηηο
θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη πξόηππα.
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ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Κύξηνο ηνπ Έξγνπ
ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Δπηβιέπνπζα ππεξεζία
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Σκήκα Σερληθώλ
Έξγσλ – Πξνκεζεηώλ & Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ
Δίδνο ηνπ Έξγνπ θαη ρξήζε ηνπ
Πξόθεηηαη γηα έξγν κηθξήο θιίκαθαο.
Θέζε ηνπ Έξγνπ
Σ.Κ.. Καξύζηνπ.
Αξηζκόο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο:
Γελ απαηηείηαη
πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ:
Γελ έρεη νξηζηεί ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ
Αλάδνρνο θαηαζθεπήο νηθνδνκηθώλ έξγσλ

πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ
Αξκόδην ΚΔΠΔΚ
ΚΔΠΔΚ Δπβνίαο
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2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε απνμήισζε ησλ ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο
αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύ δηέιεπζεο νρεκάησλ δηαηεξώληαο ηα ήδε ππάξρνληα κεγάιεο
ειηθίαο δέληξα (κνπξηέο). Ζ παξέκβαζε ζα γίλεη επί ηεο νδνύ Η. Κόηζηθα κεηαμύ ηεο νδνύ
Διιήλσλ Ακεξηθήο θαη αρηνύξε.
3.








ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Απνμήισζε ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ θαη θξαζπέδσλ
Απνμήισζε ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα
Οξηνζέηεζε θαη θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο 7,50-8,00κ πεξίπνπ κε ηειηθή
επηθάλεηα από πιαθόζηξσζε ρνλδξόπιαθαο Καξύζηνπ Βπδαληηλνύ ηύπνπ.
Δπίζηξσζε νδνύ θπθινθνξίαο νρεκάησλ πιαηνπο πεξ. 3,00κ. κε γξαληηηθό θπβόιηζν κε
ηελ ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο παξαπιεύξσο ηεο νδνύ.
Γηεπζέηεζε όκβξησλ θαη δηθηύσλ Ο.Κ.Ω.
Σνπνζέηεζε Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ
Δθξίδσζε γέξηθσλ δέληξσλ θαη θύηεπζε λέσλ.

ΗΜΔΙΧΗ: Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή είλαη ζύληνκε θαη δελ ππνθαζηζηά ηηο
ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο κειεηώλ ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε
αλαληηζηνηρίαο κε απηέο, ππεξηζρύνπλ νη ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ
επηκέξνπο κειεηώλ.
4. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζπκβαηηθά
ηεύρε. Απηά αθνξνύλ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο, ηνπο θαλνληζκνύο, ηηο εθαξκνζζείζεο
κειέηεο θαζώο θαη παξαδνρέο θαη θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ. ηε ζπλέρεηα, γηα ιόγνπο
πιεξόηεηαο ηνπ ΦΑΤ ζύκθσλα κε ην ΠΓ 305/96, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά δεδνκέλα από ην
ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ.
Απηά αθνξνύλ:
 ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ζην Έξγν,
 αλάιπζε εξγαζηώλ ζε θάζεηο
 ζηηο γεληθέο αξρέο απνθπγήο εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ,
5. ΜΔΛΔΣΔ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ νη παξαθάησ κειέηεο:
 _
6. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Δ ΦΑΔΙ
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ είλαη:
 Απνμήισζε ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ θαη θξαζπέδσλ
 Απνμήισζε ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα
 Οξηνζέηεζε θαη θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ πιάηνπο 7,50-8,00κ πεξίπνπ κε ηειηθή
επηθάλεηα από πιαθόζηξσζε ρνλδξόπιαθαο Καξύζηνπ Βπδαληηλνύ ηύπνπ.
 Δπίζηξσζε νδνύ θπθινθνξίαο νρεκάησλ πιαηνπο πεξ. 3,00κ. κε γξαληηηθό θπβόιηζν κε
ηελ ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο παξαπιεύξσο ηεο νδνύ.
 Γηεπζέηεζε όκβξησλ θαη δηθηύσλ Ο.Κ.Ω.
 Δθξίδσζε γέξηθσλ δέληξσλ θαη θύηεπζε λέσλ.
 Σνπνζέηεζε Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ
7. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟΦΤΓΗ ΔΡΓΑΙΑΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ
Έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη γεληθέο αξρέο απνθπγήο εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 17/96 πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα:
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Δμάιεηςε θηλδύλσλ
Αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο
Δθηίκεζε θηλδύλσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαη κέηξα γηα ηελ πξόιεςή ηνπο
Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, όπνπ
ζεσξείηαη απαξαίηεηνο, ιόγσ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ Έξγνπ
Αληηθαηάζηαζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ κε άιια, ιηγόηεξν επηθίλδπλα (όπνπ είλαη
δπλαηό)
Πξνηεξαηόηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο
πξνζηαζίαο
Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή αλάπηπμε
ρεδηαζηηθέο, ηερληθέο θαη/ ή νξγαλσηηθέο επηινγέο γηα ηελ επίηεπμε πξνγξακκαηηζκνύ
ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ γίλνληαη ηαπηόρξνλα ή δηαδνρηθά.

8. ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ
Κάζε επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζην θηίξην, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ε νπνία έρεη επίδξαζε
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζε αξρείν (πρ κεηξών επεκβάζεσλ ζην
Έξγν). Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην Έξγν πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα
επέκβαζε, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ θάζε θνξά (πρ αιιαγή ζε νδεύζεηο δηθηύσλ
Ζ/Μ, αιιαγή ρξήζεο ρώξσλ, αιιαγή ζε εμόδνπο δηαθπγήο).
Τπόδεηγκα Μεηξώνπ Δπεκβάζεσλ ζην Έξγν παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξόληνο
ΦΑΤ.
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9. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
9.1. ΔΙΑΓΧΓΗ

Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη θάησ από ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνύ
αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ππεύζπλνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ. Ο ηερληθόο αζθαιείαο θαη ν ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα
ελεκεξώλνληαη θαη λα παξαθνινπζνύλ ηηο εξγαζίεο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηηο
αιιαγέο, εμαζθαιίδνληαο όηη ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟ
ΔΡΓΟ (Παξάξηεκα 2) ή άιιν ηζνδύλακν ζύζηεκα.
Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία ζα ηεξνύληαη:
 Ζ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα (δεο παξάξηεκα, όπσο ζπκπιεξώλεηαη ζηε
δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ).
 Οη πιένλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζα νξηζηνύλ από
ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην (κεηά από εηζήγεζε ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Τπεύζπλν Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ππόδεημε ησλ ηνπηθώλ
αξρώλ)
 Απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ (ΚΔΠΔΚ).
 Οη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηώλ εμνπιηζκνύ.
 Οη νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηώλ πιηθώλ.
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη λα
εθαξκόδνληαη θαηά πεξίπησζε, εθηόο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηώλ ησλ
πξνκεζεπηώλ θαη θαηαζθεπαζηώλ, θαη νη αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ.
εκεηώλεηαη όηη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα θάζε θνξά κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή πεξηζζόηεξεο
από κηα νδεγίεο αζθαιείαο. Πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη νδεγίεο
αζθαιείαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή.
εκεηώλεηαη επίζεο όηη νη νδεγίεο ζα πξέπεη λα πξνθύςνπλ από ηελ εθηίκεζε ηεο
επηθηλδπλόηεηαο ηεο θάζε εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηή ζα
πινπνηείηαη θάζε θνξά. ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ν εξγνδόηεο νθείιεη λα έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο (επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ).
9.2. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Ο ζσζηόο θαζαξηζκόο απνηειεί νπζηαζηηθό ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε θαιώλ ζπλζεθώλ
εξγαζίαο, θαζώο ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πξόιεςε ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ησλ
επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ. Δπίζεο ε θαζαξηόηεηα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε
πγηνύο θαη πνηνηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ
γξαθείσλ. Οη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ ζα εθηεινύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ γξαθείσλ ζα είλαη νη εμήο:
 Καζαξηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ.
Ο ζσζηόο θαζαξηζκόο δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί ρσξίο θαιή ζέιεζε θαη ζπκκεηνρή
όισλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα:
 Δίλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο
 πκκεηέρνπλ κε ξππαίλνληαο ηνλ ρώξν
 Φξνληίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή
Δπίζεο ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξόθεηηαη λα
παίμνπλ νη επηζθέπηεο ηνπ ρώξνπ.
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9.2.1.Κίλδπλνη

Όηαλ δελ ηεξνύληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα ζσζηνύ θαζαξηζκνύ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη:
 Πηώζεο, γιηζηξήκαηνο, παξαπαηήκαηνο ιόγσ νιίζζεζεο ζε γιηζηεξό δάπεδν
 Ππξθαγηώλ από ηελ αθαηάζηαηε απνζήθεπζε πιηθώλ ή απνξξηκκάησλ
 Τγείαο από ηε ζπζζώξεπζε ζθόλεο, ζθνππηδηώλ, κηθξννξγαληζκώλ θιπ
Καηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ελδέρεηαη λα αληηκεησπηζηνύλ νη παξαθάησ θίλδπλνη
 Πηώζεο, γιηζηξήκαηνο, παξαπαηήκαηνο
 Ππξθαγηάο
 Ζιεθηξνπιεμίαο
 Έθζεζεο ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο (εηζπλνή, επαθή κε δέξκα, επαθή κε κάηηα,
θαηάπνζε)
9.2.2.Απαηηνύκελα κέηξα πξνζηαζίαο

Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη:
 Ο θαζαξηζκόο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηνπο ρώξνπο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
 Ζ δηάηαμε ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ δηεπθνιύλεη ηνλ θαζαξηζκό ηνπο.
 Σν πξόγξακκα πξνβιέπεη ηελ κηθξόηεξε ελόριεζε ή επηθηλδπλόηεηα γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο επηζθέπηεο - ρξήζηεο.
 Δξγαιεία, πιηθά εύρξεζηα ή άρξεζηα, δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείπνληαη ζηα δάπεδα,
ηηο ζθάιεο, ηνπο δηαδξόκνπο, όπνπ είλαη δπλαηόλ λα εκπνδίδνπλ ή λα πξνθαινύλ
αηπρήκαηα.
 Όηαλ νη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο εθηεινύληαη ζε ώξεο ρξήζεο ησλ ρώξσλ ηόηε λα
ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ρώξνπ (πρ ζηνπο
ρώξνπο
πνπ
ζθνπγγαξίδνληαη
λα
ηνπνζεηνύληαη
πηλαθίδεο
ΚΗΝΓΤΝΟ
ΓΛΤΣΡΖΜΑΣΟ!).
 Υξεζηκνπνηνύληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ
παξαζθεπαζηώλ ησλ νπζηώλ θαζαξηζκνύ.
 Αλάινγα κε ην πιηθό ησλ δαπέδσλ ή ηελ θάιπςή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θαηάιιεια
πιηθά θαη κέζα θαζαξηζκνύ.
 Οη ειεθηξηθέο ζθνύπεο λα ζπληεξνύληαη ηαθηηθά θαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ εθπνκπή
ζθόλεο.
 Τπάξρεη επαξθήο αξηζκόο δνρείσλ γηα απνξξίκκαηα ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο.
 Σα θαζαξηζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα δάπεδα ζα πξέπεη λα κελ αλαζηέιινπλ/
κεηώλνπλ ηελ αληηνιηζζεξόηεηα ησλ δαπέδσλ.
 Γεληθά όια ηα θαζαξηζηηθά επηθαλεηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα κελ
αιινηώλνπλ ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ (π.ρ. ρξώκα) θαη πξνθύπηνπλ λέεο
εξγαζίεο.
ΠΡΟΟΥΗ! Οη εξγαζίεο ζε ύςνο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο πξέπεη λα δηαθόπηνληαη όηαλ
επηθξαηνύλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζπειιώδεηο άλεκνη, ηζρπξέο
βξνρνπηώζεηο, θαύζσλαο).
Δηδηθόηεξα κέηξα (πρ ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνζσπηθνύ, ρξήζε καζθώλ θαη άιισλ ΜΑΠ) ζα
πξνθύςνπλ από ηελ Γξαπηή Δθηίκεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ πνπ ζα εθπνλεζεί κε
επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, πνπ ζα νξίζεη ν αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ή ηεο επηρείξεζεο πνπ
πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.
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9.3. ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

9.3.1.Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ:







Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ απνθεύγεηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ.
Πξνηείλεηαη ε ππνβνήζεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα.
ε πεξηπηώζεηο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθό ζε
θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε (ρσξίο κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα).
Σεξνύληαη νη θαλόλεο αζθαινύο δηαθίλεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εξγνλνκία, ην
κέγεζνο, ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ, ηελ απόζηαζε θαη ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο.
Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδόκελνη δελ θηλδπλεύνπλ λα ηνπο
γιηζηξήζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ κεηαθέξνπλ.
9.3.2.Υξήζε Μεραλώλ:











Σα κεραλήκαηα θαη νη κεραλέο είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε CE.
Οη κεραλέο είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο.
Ζ ρξήζε ησλ κεραλώλ είλαη ε πξνβιεπόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο.
Οη κεραλέο ζπληεξνύληαη όπσο πξνβιέπεηαη θαη ηα κεραληθά ηνπο κέξε είλαη
πξνθπιαγκέλα.
Αλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο, δελ ιεηηνπξγνύλ ζε ρώξν πνπ δελ
αεξίδεηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.
Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ είλαη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη
εδξάδνληαη αζθαιώο. Σν αλπςνύκελν βάξνο δελ μεπεξλά πνηέ ην πξνβιεπόκελν θαη
ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή αλύςσζε (θνπκαληαδόξνο έκπεηξνο, νπηηθή επαθή
θνξηίνπ θαη ρεηξηζηή).
Οη κεραλέο είλαη γεησκέλεο θαη δηπιά κνλσκέλεο.
Οη ρεηξηζηέο κεραλώλ έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο (εθόζνλ απαηηείηαη από ηε
Ννκνζεζία ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο).
9.3.3.Δξγαιεία ρεηξόο θαη ειεθηξηθά εξγαιεία:





Σα εξγαιεία ρεηξόο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία, ζπληεξεκέλα
θαη αληηθαζίζηαληαη, όηαλ απαηηείηαη.
Σα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη γεησκέλα θαη δηπιά κνλσκέλα.
Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν θαη λα δεκηνπξγνύλ θίλδπλν θζνξάο ησλ θαισδίσλ.
9.3.4.Ηιεθηξηθέο εξγαζίεο:








Δηδηθά γηα ειεθηξηθέο εξγαζίεο απαηηείηαη αδεηνύρνο ειεθηξνηερλίηεο/ ειεθηξνιόγνο
αλάινγα κε ηε ηζρύ.
Πξηλ ηηο εξγαζίεο ζε ειεθηξηθά δίθηπα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθνπή ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο κε
έιεγρν ζε όινπο ηνπο πόινπο θαη θάζε πηζαλή νδό. Δπίζεο ηνπνζεηείηαη ελεκεξσηηθή
πηλαθίδα γηα ηηο εξγαζίεο θαζώο θαη πηλαθίδα απαγόξεπζεο αλνίγκαηνο ηνπ δηαθόπηε
παξνρήο (πξνηείλεηαη θιείδσκα γηα Ζ/Ε, κεηαζρεκαηηζηέο θαη θεληξηθνύο πίλαθεο θαη
γεληθά γηα όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πςειήο/κέζεο ηάζεο). Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα
απνζπξζνύλ άκεζα κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ.
Όιεο νη δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνί αζθαιείαο (πρ πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα,
πξνθπιαθηήξεο, ππξνζβεζηήξεο, ζήκαηα, ΜΑΠ) ππάξρνπλ θαη δηαηεξνύληαη ζε θαιή
θαηάζηαζε, θαη δελ απνκαθξύλνληαη, ηξνπνπνηνύληαη ή θαηαζηξέθνληαη από ην
πξνζσπηθό ή ηξίηνπο.
Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν θαη λα δεκηνπξγνύλ θίλδπλν θζνξάο ησλ θαισδίσλ.
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9.3.5.Ππξόζβεζε:






ε θάζε επέκβαζε ζην ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο (ζπληεξήζεηο, επεθηάζεηο, θιπ) πξέπεη
λα εμαζθαιίδεηαη όηη ππάξρεη πιήξεο έιεγρνο θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (κεξηθή
ηνπηθά ή γεληθή) ππνθαζίζηαηαη από άιια ζπζηήκαηα.
Μεηά από θάζε ζπληήξεζε-επηζθεπή-επέθηαζε πξέπεη λα δνθηκάδεηαη ην ζύζηεκα
ππξαλίρλεπζεο θαη λα επηβεβαηώλεηαη ε θαιή ηνπ ιεηηνπξγία.
εκεηώλεηαη όηη πξέπεη λα επηζπλαθζεί ην ζρεηηθό δειηίν πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ησλ
κέζσλ θαηάζβεζεο (πρ CO2).
Πξνζνρή ζηε ρξήζε θαηαζβεζηηθώλ κέζσλ. Να ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην θαηάιιειν
θαηαζβεζηηθό κέζν θαηά πεξίπησζε θαη πνηέ λεξό ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη
ρξήζε CO2 (ή όηη άιιν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζην κέιινλ γηα θαηάζβεζε εηδηθώλ ππξθαγηώλ,
π.ρ. γηα εύθιεθηα πγξά, Ζ/Τ θιπ).
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10. ΓΔΛΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ
ην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ζα πξνζαξηεζνύλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ
πιηθώλ πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε
επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.
Ο Σερληθόο Αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξηήζεη ζην παξάξηεκα ηα δειηία
πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπληήξεζε
θαη ζε ελδερόκελεο επηζθεπέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
εκεηώλεηαη όηη ε πξνζθόκηζε ησλ δειηίσλ πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ πιηθώλ
είλαη λνκνζεηηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ πξνκεζεπηώλ.
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ MSDS, ζα πξέπεη λα δνζεί από ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Πίλαθαο Δλζσκαησκέλσλ-Υξεζηκνπνηνύκελσλ Δπηθίλδπλσλ
γηα Αζθάιεηα-Τγεία-Πεξηβάιινλ Τιηθώλ (δεο ζρεηηθό έληππν παξαθάησ) πνπ λα θαηαγξάθεη:
 Ολνκαζία θαη ηύπνο πιηθνύ (ρεκηθή νλνκαζία, εκπνξηθή νλνκαζία, πξνέιεπζε θιπ) γηα
ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ,
 Θέζεηο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί-ηνπνζεηεζεί ζην Έξγν,
 Κηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη εηδηθά κέηξα
πξνζηαζίαο ζηε δηαθίλεζε, εθαξκνγή, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο.
Ο Πίλαθαο απηόο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη αλ ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ (θαλνληθή
ιεηηνπξγία) πξνθύςνπλ λέα ζηνηρεία γηα ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (πνπ
ελδερνκέλσο ζεσξνύληαλ αξρηθά αθίλδπλα ή άιιεο επηθηλδπλόηεηαο).
11. ΥΔΓΙΑ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Χ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΗΑΝ
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ν θαηάινγνο ησλ
ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζε» θαη ησλ κειεηώλ ηνπ Έξγνπ.
Υξήζηκε θξίλεηαη θαη ε πξνζάξηεζε αξρείνπ θσηνγξαθηώλ ζηνλ ΦΑΤ γηα ηελ επθνιόηεξε
θαηαλόεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
12. ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ν θαηάινγνο
εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ν πίλαθαο ζπληήξεζεο ηνπ
εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή/ πξνκεζεπηή
ηνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΔΙΑ
ΔΣΟ

ΦΔΚ

ΝΟΜΟ

ΣΙΣΛΟ

1933

406/A

Π.Γ. 22/12/33

1950

82/A

Β.Γ. 16/17.3.50

1969

1Β/69

ΤΑ ζη/116464/69

Πεξί όξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ κεηαθνξά πξνζώπσλ δηα θνξηεγώλ
ηδησηηθήο ρξήζεσο.

1974

1266/B

Τ.Α .Γ1γ/9900/74

Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηηο Γ1/2400/75
(371/Β/75) θαη Αηβ/2055/80 (338/Β/80)].

1975

371Β

ΤΑ Γ1/2400/75

Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηελ Αηβ/2055/80
(338/Β/80)].

1975

189/A

N. 158/75

Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζη.

1978

3/A

Π.Γ. 17/78

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/29.12.33 Π. δ/ηνο πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ
θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ.

1978

20/Α

Π.Γ.95/78

1980

338/Β

ΤΑ Αηβ/2055

Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο
ζπγθνιιήζεσλ.
.
Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ.

1980

193/A

Π.Γ. 778/80

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ.

1981

195/A

Ν. 1181/81

Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεύε ην έηνο 1960 ππ' αξ.115
ζπκβάζεσο "πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληίδνπζαο
αθηηλνβνιίαο" (78/610/ΔΟΚ).

1981

260/A

Π.Γ. 1073/81

1983

121/B

ΑΠ.ΒΜ5/30058/82

1983

126/A

Ν. 1396/83

Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο
θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα.

1984

49/A

Ν. 1430/84

Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνύο πκβάζεηο Δξγαζίαο " πνπ αθνξά ηηο
δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ
πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή.

1984

154/B

ΑΠ. 130646/84

1985

212A

N. 1568/85

1985

280/B

ΤΑ 2ζη/1539/85

1986

570/Β

ΤΑ αξ. Οηθ.
56206/1613

Πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ
θιηκάθσλ.
Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.

Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα
νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ/
δηνξζώζεηο ζθαικάησλ.
Έγθξηζε πξόηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε
νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ.

Ηκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο
Νόκνο Πιαίζην
Βαζηθνί θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ & ησλ εξγαδόκελσλ
από ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.
Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ
εξγνηαμίνπ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη
85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ
1981 θαη 11εο Ινπιίνπ 1985.
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ΝΟΜΟ

ΣΙΣΛΟ

1987

149/A

Π.Γ. 315/87

1987

291/Β

ΤΑ 281/Β/87

ύζηαζε επηηξνπήο Τ+Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδόκσλ θαη
ελ γελεί ηερληθώλ έξγσλ.
πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηώλ.

1987

467/B

ΑΠ. 131325/87

ύζηαζε κηθηώλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα.

1987

624/Β

ΤΑ Β/19338/1944/87

Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε.

1987

624/Β

ΤΑ Β/19339/1945/87

1987

625/Β

ΤΑ Β/1934/1946/87

Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε, θαηαζθεπαζκέλεο από
θεθξακκέλν ή κε αινπκίλην.
.
πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ από κε θεθξακκέλν ράιπβα.

1988

138/A

Π.Γ. 294/88

Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Γηαηξνύ
Δξγαζίαο, Δπίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο,
εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή θαη
Αζθάιεηα ησλ Δξγαδόκελσλ"

1988

751/Β

ΤΑ αξ. Οηθ.
69001/1921

Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηώλ,
ησλ ππξγνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζπγθόιιεζεο θαη
ηζρύνο

1989

567/B

ΚΤΑ 1197/89

1989

85/A

Ν. 1837/89

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

1989

930/B

ΑΠ. 131099/89

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε πγεία
ηνπο κε ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ παξαγόλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ).

1990

11/A

Π.Γ 31/90

Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ
εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ.[ΣΡ.Π.Γ 49/91(180/Α)].

1990

620/B

ΑΠ. 130627/90

Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξηώλ, ή αλζπγηεηλώλ εξγαζηώλ γηα ηελ
απαζρόιεζε ησλ αλήιηθσλ.

1991

180/A

Π.Γ.49/91

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.31/90

1991

38/A

Π.Γ. 85/91

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν ηεο
έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ
νδεγία 86/188 ΔΟΚ.

1991

431/Β

1991

487/Β

ΤΑ Β./15233/3.7.91

1992

182/Α

Ν. 2094

1992

370/B

ΑΠ. 1872/92

Ρύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινπκέλνπ
πξνζσπηθνύ ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα.

1992

74/A

Π.Γ. 157/92

Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθώλ
απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη
Αζθάιεηα Δξγαζίαο ζην δεκόζην ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ.

1993

34/A

Π.Γ. 77/93

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη
βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ
νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ.

1993

160/A

Π.Γ. 377/93

Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη
91/368/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (ζπκπι. Π.Γ. 18/1996)

1993

187/B

ΑΠ. Β4373/1205/93

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.

1993

665/B

ΑΠ.
15177/Φ17.4/404/93

Αλαγλώξηζε δπλαηόηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηώλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη
ζπζθεπώλ αεξίνπ.

Σαμηλόκεζε ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ.

ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο
ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ.
Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.
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1993

756/Β

ΑΠ.
16440/Φ.10.4/445/93

1993

673/B

ΑΠ.
14165/Φ17.4/373/93

1994

220/A

Π.Γ. 395/94

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ

1994

220/A

Π.Γ. 396/94

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ

1994

221/A

Π.Γ. 397/94

Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό
θνξηίσλ όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο
ρώξαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ.

1994

221/A

Π.Γ. 398/94

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία γηα ηε
ρξήζε ζε εμνπιηζκό κε νζόλε νπηηθήο απεηθόληζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία 90/70/ΔΟΚ

1994

221/A

Π.Γ. 399/94

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε
ηελ νδεγία 90/394 ΔΟΚ.

1994

450/B

ΑΠ. 8881/94

Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) θνηλήο απόθαζεο ησλ
ππνπξγώλ Δζλ. Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο
νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ.

1994

705/B

ΑΠ. 378/94

Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θη επηζήκαλζε απηώλ ζε
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθώλ
θνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

1995

6/A

1995

67/A

Π.Γ. 105/95

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ.

1995

97/A

Π.Γ. 186/95

Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν
έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε
κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ.

1996

10/A

Π.Γ. 16/96

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ.

1996

11/A

Π.Γ. 17/96

Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.

1996

12/A

Π.Γ. 18/96

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ΣΟ 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε
πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ.

1996

212/A

Π.Γ. 305/96

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία 92/57/ΔΟΚ.

1997

150/Α

Π.Γ 174/97

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ 186/95

1997

150/Α

Π.Γ 175/97

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ 70α/ 88

Καλνληζκόο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνύκελσλ
κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθώλ
ζθαισζηώλ.
Καλνληζκόο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο
θαη ησλ ζπζθεπώλ αεξίνπ.

Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94
(221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α)
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1997

150/Α

Π.Γ 176/97

Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία
ησλ εγθύσλ, ιερώλσλ θαη γαινπρνπζώλ εξγαδνκέλσλ , ζε ζπκκόξθσζε
κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ

1998

67/Α

Π.Γ 62/98

Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία , ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΔΚ

1999

9/Α

Π.Γ 15/99

1999

94/Α

Π.Γ 88/99

Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ ΄΄Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θηλδύλνπο
πνπ δηαηξέρνπλ ιόγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο
θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη
93/88/ΔΟΚ’’ (97/Α) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ 174/97 (150/Α) ζε
ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 97/59/ΔΚ θαη 97/65/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο.
Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ζε
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 93/104/ΔΚ

1999

94/Α

Π.Γ 89/99

1999

102/Α

Π.Γ 95/99

Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ΄΄Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο
εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
89/655/ΔΟΚ΄΄ (220/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 95.63/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ
Όξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο

1999

134/Α

Π.Γ 136/99

Οξγάλσζε Τπεξεζηώλ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο.

2000

111/Α

Π.Γ 127/00

2000

241/Α

Π.Γ 304/00

2000

1176/Β

ΑΠ. νηθ 433

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ 399/94 ΄΄ Πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε
θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΚ΄΄ ( 221/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία 97/42-ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ.
Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ΄΄Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη
πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο
εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
89/655/ΔΟΚ΄΄ (ΦΔΚ 220/Α/19-12-94) όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ
89/99΄΄Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ 395/94 ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
95/63/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ΄΄(ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999)
Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκόζηνπ Έξγνπ.

2001

266/Β

ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177

Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ.

2001

686/Β

ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85

2003

16/Α

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889

Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε
κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε
θάζε Γεκόζην Έξγν.
Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ)

2003

946/Β

ΤΑ 502/9-7-2003

Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ εληόο θαη
εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα.

2003

44/Α

Π.Γ. 42/0/21.2.2003

ρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα
εθηεζνύλ ζε θίλδπλν από εθξεθηηθέο αηµόζθαηξεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία 1999/92/ΔΚ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ (E.E. L 23/57/28-01-2000).
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2003

44/Α

Π.Γ.43/03/21.2.2003

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 399/94 «Πξνζηαζία ησλ
εξγαδνµέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ έθζεζε ζε
θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (221/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 1999 (E.E. L 138/01-06-1999).

2003

50/A

Π.Γ.50/03/3.3.2003

2003

892/B

3/14/2.7.2004

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Γηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε
εθηέιεζε ηνπ Νόκνπ 6422/1934, όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί
κεηαγελέζηεξα, πνπ αθνξνύλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Ηιεθηξνιόγνπ.
Καζνξηζκόο αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο γηα
ην Β’ εκεξνινγηαθό εμάκελν 2003.

2003

946/B

ΓΗΠΑΓ/νηθ/52

2003

1186/B

Οηθ
15085/593/25.8.2003

2003

1624/B

131784/5.11.2003

Δπηκόξθσζε ηερληθώλ αζθάιεηαο επηπέδνπ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ.

2003

875/B

130621/2.7.2003

Δξγαζίεο, έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη λα
απαζρνινύληαη νη αλήιηθνη.

2004

470/Β/

2004

845/B

80025/9.6.2004

2004

121/A

Π.Γ.
155/2004/5.7.2004

Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ
εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα.

Καλνληζκόο Διέγρσλ Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ.

Φ.7.5/1816/88/5.3.200 Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ
Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Η.Δ) κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο ζρεηηθέο
4
δηαηάμεηο
Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ: α) πλζεθώλ Δξγαζίαο, β)
Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο
Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαη γ)
Κέληξνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο.
Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 395/1994 ¨Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη
πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ¨ (Α’ 220)
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία
2001/45/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο
Ινπλίνπ 2001.
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ΔΠΔΜΒΑΗ
(ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ)

ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΝΑΡΞΗ

ΓΙΑΡΚΔΙ
Α

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ
ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ
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ΗΜΑΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΟΡΙΜΟΙ
Αηύρεκα

Δίλαη ην κε ζρεδηαζκέλν θαη κε επηζπκεηό γεγνλόο ην νπνίν πηζαλόλ
λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζην θόζηνο, ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη
ηειηθά ζηελ πνηόηεηα ηνπ Έξγνπ ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ, πνπ
κπνξεί λα είλαη:
ηξαπκαηηζκόο(νη) θαη ζάλαηνο(νη) αλζξώπσλ πνπ εκπιέθνληαη ή όρη
ζην Έξγν,
θαηαζηξνθή ή απώιεηα εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνύ , Έξγνπ,
θεθαιαίσλ θαη θαηαζθεπώλ ηνπ Έξγνπ, ή πεξηνπζία ηξίησλ
πξνζώπσλ, θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.

Έιεγρνο

Ζ ζπζηεκαηηθή θαη ιεπηνκεξήο επηζεώξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ
εξγαζηώλ ζην ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ.

Πεξηβάιινλ

Ο πεξηβάιινληαο ρώξνο θαη νη ζπλζήθεο, κέζα ζηηο νπνίεο
θαηαζθεπάδεηαη ην Έξγν ή κπνξεί λα επεξεάζνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ Έξγνπ.

Πεξηβαιινληηθή
Δπίπησζε

Μία άκεζε ή έκκεζε αξλεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ.

Κίλδπλνο

Ζ θαηάζηαζε κε ηε δπλακηθή λα πξνθαιέζεη (α) ηξαπκαηηζκό ή
αζζέλεηα ζε αλζξώπνπο, (β) θαηαζηξνθή ζε εγθαηαζηάζεηο,
πξντόληα, πεξηνπζίεο ή ζην πεξηβάιινλ, (γ) απώιεηεο ζηελ
παξαγσγή, απμεκέλν θόζηνο παξαγσγήο, (δ) απμεκέλεο
ππνρξεώζεηο (αζηηθέο, πνηληθέο, ζπκβαηηθέο).

Παξ’ νιίγνλ αηύρεκα

Δίλαη ην γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε αηύρεκα.

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ ή
ΚηΔ

Γήκνο Καξύζηνπ

ΔΡΓΟ
ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ

«ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΚΑΡΤΣΟΤ»
Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Έξγνπ

Δπηθηλδπλόηεηα

Ζ πηζαλόηεηα ελόο ζπγθεθξηκέλεο ζνβαξόηεηαο αλεπηζύκεηνπ
γεγνλόηνο λα ζπκβεί.

Σερληθόο Αζθαιείαο

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α «όξγαλα Βειηίσζεο
ησλ πλζεθώλ Δξγαζίαο ζηελ Δπηρείξεζε» ηνπ Ν. 1568/85 «Τγηεηλή
θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ».

Ιαηξόο Δξγαζίαο

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α «όξγαλα Βειηίσζεο
ησλ πλζεθώλ Δξγαζίαο ζηελ Δπηρείξεζε» ηνπ Ν. 1568/85 «Τγηεηλή
θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ».

Δμσηεξηθή Τπεξεζία
Πξνζηαζίαο θαη
Πξόιεςεο

Όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ ΠΓ 17/96 «Μέηξα γηα ηελ
Βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ θαηά ηελ
Δξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη
91/383/ΔΟΚ»
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Δξγνδόηεο

Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζρέζε
εξγαζίαο κε εξγαδόκελν ζην Έξγν, ζπκπεξηιακβάλνληαη ν
αλάδνρνο, νη ππεξγνιάβνη ηνπ, νη πξνκεζεπηέο ηνπ, νη ύκβνπινί
ηνπ θαη θάζε άιινο θνξέαο, δεκόζηνο ή ηδησηηθόο, ηνπ νπνίνπ
πξνζσπηθό ζα βξεζεί ζην Δξγνηάμην.

Δξγαδόκελνο

Κάζε πξόζσπν πνπ απαζρνιείηαη ζην Έξγν από έλαλ εξγνδόηε κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αζθνπκέλσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ.

Απηναπαζρνινύκελνο

Κάζε άηνκν, εθηόο ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν κε
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ζπκβάιιεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ
Έξγνπ επί ηόπνπ ζην Δξγνηάμην.

πληνληζηήο Αζθάιεηαο Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 305/96
θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο «Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα
κειέηεο
εθαξκόδνληαη ζηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε
πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ».
πληνληζηήο Αζθάιεηαο Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 305/96
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ «Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα
Έξγνπ
εθαξκόδνληαη ζηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε
πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ».
ύκβνπινο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο
Λνγηθά πξαθηηθό θαη
δπλαηό

Απηό γηα ην νπνίν ππάξρεη ηερλνγλσζία πινπνίεζεο θαη ην θόζηνο
ηνπ δελ είλαη ζεκαληηθά δπζαλάινγν κε ηα νθέιε πνπ πξνθαιεί.
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ΚηΔ:
ΔΡΓΟ:

ΦΑΤ – Έθδνζε 0

ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
«ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΚΑΡΤΣΟΤ»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
ΒΤΙΔ

Βηβιίν Τπνδείμεσλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο

ΒΤΣΑ

Βηβιίν Τπνδείμεσλ Σερληθνύ Αζθαιείαο

ΓΔ

Γηεπζπληήο Έξγνπ

Δ/Ξ

Δξγνηάμην

ΔΚΑΒ

Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο

ΔΞΤΠΠ

Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο

ΙΔ

Ηαηξόο Δξγαζίαο

ΚΔΠΔΚ

Κέληξν πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ

ΚηΔ

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ

ΜΑΠ

Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο

Ο/

Οπιηζκέλν θπξόδεκα

ΑΜ

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο

ΑΚ

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ

ΑΤ

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο

ΟΓΤΑΔ

ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Έξγνπ

TA

Σερληθόο Αζθάιεηαο

ΣΠΡ

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

ΦΑΤ

Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας
Τµήµα Τεχνικών Έργων Προµηθειών & ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών

Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ:150/19-07-2017
ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑ 35.7322.03

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

∆απάνη

ΣΥΝΟΛΟ

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

1

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων
παν τός τύπου και οιουδήποτε πάχ ους,
χ ωρίς ν α καταβάλλεται προσοχ ή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ22.20.01-Α)

1-1

ΟΙΚ 2236

Μ2

700

7,90

5.530,00

1-2

ΟΙΚ 2226

Μ3

30

28,00

840,00

1-3

ΟΙΚ 2226

Μ3

120

56,00

6.720,00

1-4

Ο∆Ν 1123Α

Μ3

90

11,10

999,00

5

Α-2.1.Μ-Α)
Γεν ικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχ ώδες (Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)

1-5

Ο∆Ν 1123Α

Μ3

700

11,70

8.190,00

6

Επίχ ωση µε προϊόν τα εκσκαφών ,

1-6

ΟΙΚ 2162

Μ3

15

4,50

67,50

2

Καθαίρεση στοιχ είων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεµα, µε χ ρήση συν ήθους
κρουστικού εξοπλισµού (ΟΙΚ ΚΠΤ22.10.01-Α)

3

Καθαίρεση στοιχ είων κατασκευών από
οπλισµέν ο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή
συν ήθων µεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ22.15.01-Α)

4

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και
στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιηµέν ων µε τσιµέν το εν τός του
ορίου των γεν ικών εκσκαφών (Ο∆Ν ΚΠΤ-

εκβραχ ισµών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ20.10-Α)

7

Φορτοεκφόρτωση προϊόν των εκσκαφών µε
µηχ αν ικά µέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α)
Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχ ους

1-7

ΟΙΚ 2171

Μ3

1.500

0,90

1.350,00

8

(Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α)

1-8

Ο∆Ν 3211Β

Μ3

400

20,30

8.120,00

9

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων

1-9

Υ∆Ρ 6087

ΜΜ

270

15,50

4.185,00

1-10

ΟΙΚ 2269Α

ΜΜ

250

1,00

250,00
36.251,50

υπογείων δικτύων για την αν τιµετώπιση
προσθέτων δυσχ ερειών από διερχ όµεν α
κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. (Υ ∆Ρ ΚΠΤ-3.12-Α)

10

Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη
(Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-1-Α)

ΣΥΝΟΛΟ (1)

36.251,50

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Χαλύβδιν ο δοµικό πλέγµα B500C εκτός

2

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,

υπογείων έργων (Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-30.3-Α)

2-1

Υ∆Ρ 7018

Χγρ.

700

1,15

805,00

2-2

ΟΙΚ 3214

Μ3

340

90,00

30.600,00

2-3

Ο∆Ν 2921

ΜΜ

345

9,60

3.312,00

2-4

Ο∆Ν 2921

ΜΜ

180

9,50

1.710,00

διάστρωση και συµπύκν ωση σκυροδέµατος
µε χ ρήση αν τλίας ή πυργογεραν ού
κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)

3

Πρόχ υτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (Ο∆Ν

4

Πρόχ υτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (χ ωρίς

5

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από

ΚΠΤ-Β-51-Α)
την βάση από σκυρόδεµα) (ΠΡΣ ΚΠΤ-Β4)

ErgoWin

Σε µεταφορά

36.427,00

36.251,50

Σελίδα 2
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

Εκ µεταφοράς
γραν ίτη (ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-Α)

∆απάνη
36.427,00

2-5

ΟΙΚ 7452

Μ2

1.320

45,00

59.400,00

6

Επιστρώσεις µε χ ον δρόπλακες
ορθογων ισµέν ες (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.12-Α)
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέν του πλευράς

2-6

ΟΙΚ 7312

Μ2

1.800

28,00

50.400,00

7

άν ω των 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α)

2-7

ΟΙΚ 7316

Μ2

125

13,50

1.687,50

8

Ταιν ίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο

2-8

ΟΙΚ 7494

ΜΜ

1.200

14,60

17.520,00

2-9

ΟΙΚ 7788

Μ2

60

19,70

1.182,00
166.616,50

ΣΥΝΟΛΟ
36.251,50

σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχ ους 3
cm. (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Α)

9

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε
θερµοπλαστικά ή ψυχ ροπλαστικά υλικό
(Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-17.2-Α)

ΣΥΝΟΛΟ (2)

166.616,50

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ

1

Χαλύβδιν ος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00

2

Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου

m (ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.01.01)

3-1

ΗΛΜ 101

Τεµ.

14

1.000,00

14.000,00

3-2
3-3

ΗΛΜ 103
ΗΛΜ 45

Τεµ.
Τεµ.

14
1

430,00
120,00

6.020,00
120,00

3-4

ΗΛΜ 52

Τεµ.

1

2.500,00

2.500,00
22.640,00

βραχ ίον α µε φωτειν ές πηγές τεχ ν ολογίας
διόδων φωτοεκποµπής (LED) Ισχ ύος 2550 W, µε βραχ ίον α (ΗΛΜ ΚΠΤ-

3
4

60.10.40.02)
Τρίγων ο γειώσεως (ΗΛΜ 45Ν.1)
Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων
αν αχ ωρήσεων (ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.80.01)

ΣΥΝΟΛΟ (3)

22.640,00

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1

Καλύµατα φρεατίων από ελατό χ υτοσίδηρο

2

Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

3

Τοποθέτηση ή αν τικατάσταση φρεατίου

4

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση

(ductile iron) (Υ∆Ρ ΚΠΤ-11.01.02-Α)
(Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-66.1-Α)
παροχ ής ύδρευσης (Υ ∆Ρ ΚΠΤ-16.11-Α)

4-1

Υ∆Ρ 6752

Χγρ.

675

2,90

1.957,50

4-2

Ο∆Ν 2548

Τεµ.

8

438,00

3.504,00

4-3

ΗΛΜ 4

Τεµ.

80

51,50

4.120,00

4-4

Υ∆Ρ 6551.4

ΜΜ

30

57,00

1.710,00

4-5

Υ∆Ρ 6630.1

Τεµ.

75

25,80

1.935,00

4-6

ΗΛΜ 8

Τεµ.

50

35,00

1.750,00
14.976,50

εγκατάστασης και τοποθέτηση
προκατασκευασµέν ων τσιµεν τοσωλήν ων
αποχ έτευσης κλάσεως αν τοχ ής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ον οµαστικής διαµέτρου
D500 mm (Υ ∆Ρ ΚΠΤ-12.01.01.04-)

5

Αν ύψωση ή καταβιβασµός υφιστάµεν ης
παροχ ής ύδρευσης από χ αλκοσωλήν α.
(Υ ∆Ρ ΚΠΤ-16.22-Α)

6

Για την κατασκευή εν ός φρεατίου
υδρορροής διαστ. 15Χ15 εκ (ΗΛΜ
ΣΧ60.10.85.01)

ΣΥΝΟΛΟ (4)

14.976,50

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
∆έν δρα κατηγορίας ∆8 (ΠΡΣ ΚΠΤ-∆1.8)
Προµήθεια τύρφης (ΠΡΣ ΚΠΤ-∆10)

1
2
3

Αν οιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x

4

Φύτευση φυτών µε µπάλα χ ώµατος όγκου

5

81 lt - 150 lt (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.9)
Υποστύλωση δέν δρου µε την αξία του

1,00 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε5.3)

5.1
5.2

ΠΡΣ 5210
ΠΡΣ 5340

Τεµ.
Μ3

25
25

170,00
40,00

4.250,00
1.000,00

5.3

ΠΡΣ 5160

Τεµ.

25

16,00

400,00

5.4

ΠΡΣ 5210

Τεµ.

25

10,00

250,00

πασσάλου Για µήκος πασσάλου πάν ω από

ErgoWin

Σε µεταφορά

5.900,00

240.484,50

Σελίδα 3
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

Εκ µεταφοράς
2,50 m (ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε11.1.2)

6

∆απάνη
5.900,00

5.5

ΠΡΣ 5240

Τεµ.

25

4,00

100,00

5.6

ΠΡΣ 5354

Τεµ.

23

135,00

3.105,00
9.105,00

ΣΥΝΟΛΟ
240.484,50

Εκρίζωση µεγάλων δέν δρων περιµέτρου
κορµού από 1,21 µέχ ρι 1,50 m (ΠΡΣ
ΚΠΤ-Ζ2.5)

ΣΥΝΟΛΟ (5)
Αθροισµα

9.105,00
249.589,50
44.926,11

Γ.Ε. & Ο.Ε.

249.589,50

x18,00%
Αθροισµα

Απ ρόβλεπ τα

294.515,61

x15,00%
Αθροισµα

294.515,61
44.177,34
338.692,95

Αθροισµα

16,73
338.709,68

Αναθεώρηση
Φ.Π.Α.
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

338.709,68

x24,00%

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ,
19/07/2017
ΚΑΡΥΣΤΟΣ,
19/07/2017
Ο ∆/ΝΤΗΣ
∆/νσης
Τεχνικών
Υπηρεσιών
Ο ∆/ΝΤΗΣ
∆/νσης
Τεχνικών
Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΡΕΛΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ηλεκ. Μηχανικός
ΤΕ
Ηλεκ. Μηχανικός ΤΕ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ,
19/07/2017
ΚΑΡΥΣΤΟΣ,
19/07/2017
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΡΗΣ
Πολ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μηχανικός
Πολ. Μηχανικός

81.290,32
420.000,00

Σελί δα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟ Σ ΚΑΡΥΣΤΟ Υ
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας
Τµήµα Τεχνικών Έργων Προµηθειών & ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών

Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ:150/19-07-2017
ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑ 35.7322.03

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των
εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως
περαιωµένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην
περιοχή του
Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην
περιγραφή των
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, σύµφωνα
και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του
παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει
το
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους
εργασιών ή
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές
µονάδος αυτές,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς,
έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.
1.2Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών
υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις,
τις
ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες
πλάγιες
µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε
αντίστοιχα
άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών,
σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύµφωνα
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µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές
και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312Β/2010)
και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του
τιµολογίου.
Ως "κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους" νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριµένου
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.3Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς
οργανισµούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες
εκάστοτε
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής
εργασίας,
εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή
τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του
πάσης φύσεως
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε
εξειδικευµένο
αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου,
επί τόπου ή
οπουδήποτε αλλού.
1.4Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση
ελέγχων και
δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως
της
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.5Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων
στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων
παραγωγής
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον
εργοταξιακό χώρο ή
εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η
κατασκευή των
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου
κατά
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις
και µεταφορές
των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις
ενσωµάτωσής τους
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των
εργασιών, η
καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή
οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα
µε τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
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εφαρµογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από
το ∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου έργου.
1.6Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.7Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας
και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των
όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων
εργαζοµένων ή
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης
ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των
έργων σε κάθε
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις,
ικριώµατα,
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.8Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως
"δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων,
εργασία κ.λπ.)
1.9Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
µηχανικού
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριµένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος,
στις οποίες
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν
απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και
τεχνιτών, τα
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
µετακινήσεις
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες
και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρµολόγησή
τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης
λατοµείων,
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
αναφέρεται
ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο
[*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
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ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαµβανοµένων υπόψη
των σχετικών περιβαλλοντικών όρων
1.11Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου
εκτέλεσης των
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των
εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους
αρµόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε
είναι
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(στ)στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ)σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών,
βλάβες σε
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).
1.12Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων
στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
-(1)Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή
τις
αρµόδιες Αρχές
-(2)Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών
και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται,
ήτοι για την
περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση
του κοινού,
την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που
προκύπτει από
µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της
κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών
και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της
αρχικής σήµανσης.
1.13Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών
αφετηριών
κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι
δαπάνες σύνταξης
µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής
µελέτης στο
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ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων
και σχεδίων
λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και
εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων
υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
1.14Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται
στο χώρο
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους
καθώς και οι
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα
υποβληθούν
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν
αυτοί δεν
περιλαµβάνονται στη µελέτη.
1.16Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων
Ο.Κ.Ω.
1.17Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών
εντός κοίτης
ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των
επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και
τα
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα
τεύχη
δηµοπράτησης.
1.18Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που
εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.19Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα
διάφορα
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα
συµβατικά τεύχη,
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης
των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.20Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων
Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες
εργασίες, Την
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά
όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.21Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι
αποζηµιώσεις για
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών
ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης
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χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών
όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.22Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής
του Αναδόχου
και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του
Έργου (µίσθωση
ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή
βελτίωση
υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων
χώρων
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος
προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης
ή επέκταση
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των
εργασιών,
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την
εφαρµογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία
οπών αγκύρωσης
(πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως
αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
1.24Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών
έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός
αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.25Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να
εκπονηθούν
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.
1.26Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρµόδιες Αρχές,
την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωµή
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.27Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από
την εκτέλεση
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
-(1)τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
-(2)θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν
λάβει µέτρα
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες
εργασίες.
Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως
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δαπάνες οι οποίες
δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το
κόστος του
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης
του Έργου,
σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προµήθειες
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης
φύσεως καθώς
και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του
προϋπολογισµού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα
οποία
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων
του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(2)Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(3)Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
(4)Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής
σύνδεσης και
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
(5)Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την
περαίωση του
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και
σύµφωνα µε τους
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
(6)Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής
χρήσης
(π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα
του έργου
και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.
(7)Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις
τροποποιήσεις,
εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.
(8)Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και
Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
(9)Για φόρους.
(10)Για εγγυητικές.
(11)Ασφάλισης του έργου.
(12)Προσυµβατικού σταδίου.
(13)∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
(14)Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να
προκύψουν κατά
την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής
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υποστήριξης,
απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες,
κλοπές µη
καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της
σύµβασης, τα
οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαµβάνει τη
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των
εγκεκριµένων
Περιβαλλοντικών Όρων)
(2)Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και
αποκλειστικής
απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο
έργο). Ανηγµένες
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το
επιστηµονικό
προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά,
τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(3)Νοµικής υποστήριξης
(4)Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση
(5)Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση
αυτοκινήτων
(6)Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς
προσωπικού
(7)Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς
(8)Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο
(9)Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος
(10)Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του
Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά
όµως σύµφωνα
µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές είναι
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους
σύµφωνα µε
το ακόλουθο παράδειγµα:
(1)∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από
σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόµενες στα
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής,
κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του
χρησιµοποιούµενου
σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής
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διαµέτρου, µε
βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν
Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα
διάµετρος.
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής
πλάκας του
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιµοποιούµενης πλάκας
σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής
ταινίας του
παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης
ταινίας σε
µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος
Τιµολογίου
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση
η
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε
ΠΕΤΕΠ ή άλλο
πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως
της
αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς
των, κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το [.Μ])
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού
έργου, µε βάση
τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιµές
µονάδας σε ευρώ #/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km 0.28
- απόσταση >= 5 km
0,21
Εκτός πόλεως
*-οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,20
- απόσταση >= 5 km
0,19
*-οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,25
- απόσταση >= 5 km
0,21
*-εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22
- απόσταση >= 3 km
0,20
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Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεµελίων και
χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 0,03
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*](.Μ)
των άρθρων
του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3),
κατά τον
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση
και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως
καθορίζεται στο
αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΚΠΤ-ΝΕΤ
Ο∆Ο),
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε (.Μ)[*], και
αναθεωρείται µε
βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη,
ιδιαίτερη αναθεώρηση
του µεταφορικού έργου).
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1

Αρθρο

1-1

ΟΙΚ ΚΠΤ -22.20.01-Α

~Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- Χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μ άλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.20 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

2

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τετραγωνικά µέτρα
ΟΙΚ 2236: 100,00%

Ευρώ :

Επτά και Ενενήντα λεπτά

Αρθρο

1-2

€ 7,90

ΟΙΚ ΚΠΤ -22.10.01-Α

~Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- Χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μ άλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.20 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

3

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ :

Είκοσι οκτώ

Αρθρο

1-3

€ 28,00

ΟΙΚ ΚΠΤ -22.15.01-Α

~Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.- Μ ε εφαρµογή συνήθων
µεθόδων καθαίρεσης~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη
µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του
υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και
εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεµαχισµός των
ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου
σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ :

Πενήντα έξι

€ 56,00

Σελί δα 12

4

Αρθρο

1-4

Ο∆Ν ΚΠΤ -Α-2.1.Μ-Α

~ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜ ΕΝΩΝ Μ Ε ΤΣΙΜ ΕΝΤΟ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ~
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση
ή µε τσιµέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, µε χρήση προωθητή γαιών,
φορτωτή ή εκσκαφέα, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά προς
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόµενους από τους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την
κατασκευή επιχωµάτων, ενώ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις επιβάλλεται η
ανακύκλωση τους.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
Ο∆Ν 1123Α: 100,00%

Ευρώ :

Ενδεκα και ∆έκα λεπτά

€ 11,10

Σελί δα 13

5

Αρθρο

1-5

Ο∆Ν ΚΠΤ -Α-2.Μ-Α

~ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜ ΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά,
χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 0202-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης
σκληρότητας:
-ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
-για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
-τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
-για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,
-τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου
-για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
. η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
. η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα
της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών
. η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η
µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή
πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
. η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους
. η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η
εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού,
σε οποιαδήποτε απόσταση.
. η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
. η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor M odified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
. οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων
. η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του
όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
Ο∆Ν 1123Α: 100,00%

Ευρώ :

Ενδεκα και Εβδοµήντα λεπτά

€ 11,70

Σελί δα 14

6

Αρθρο

1-6

ΟΙΚ ΚΠΤ -20.10-Α

~ Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
ΟΙΚ 2162: 100,00%

Ευρώ :

Τέσσερα και Πενήντα λεπτά

Αρθρο

1-7

€ 4,50

ΟΙΚ ΚΠΤ -20.30-Α

~ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171)
Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

µηδέν και Ενενήντα λεπτά

Ευρώ :
8

Αρθρο

Κυβικά µέτρα
ΟΙΚ 2171: 100,00%

1-8

€ 0,90

Ο∆Ν ΚΠΤ -Γ-2.1.Μ-Α

~Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
. η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
. η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
. η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά
την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
Ο∆Ν 3211Β: 100,00%

Ευρώ :

Είκοσι και Τριάντα λεπτά

€ 20,30

Σελί δα 15

9

Αρθρο

1-9

Υ∆Ρ ΚΠΤ -3.12-Α

~Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπονόµων δικτύων νια την αντιµετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ.~
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087)
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα
/ αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντωµενου αγωγού κατά µήκος του
σκάµµατος.
Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ' αυτό κατά το µεγαλύτερο
µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και
διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω
κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.
ΣΤΟ παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ
και θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντωµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Μέτρα µήκους
Υ∆Ρ 6087: 100,00%

Ευρώ :

∆έκα πέντε και Πενήντα λεπτά

Αρθρο

1-10

€ 15,50

Ο∆Ν ΚΠΤ -∆-1-Α

~ΤΟΜ Η Ο∆ΟΣΤΡΩΜ ΑΤΟΣ Μ Ε ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269Α)
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες"
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Μέτρα µήκους
ΟΙΚ 2269Α: 100,00%

Ευρώ :

Ενα

€ 1,00

Σελί δα 16

11

Αρθρο

2-1

Ο∆Ν ΚΠΤ -Β-30.3-Α

~Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018)
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης
φύσεως κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη,
διαµόρφωση του σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε
οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτηση του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία
οπλισµού (χάλυβας Β500Α, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|
|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|
|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
. Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού
ή µε ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
. Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
. Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
. Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
. Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων

Σελί δα 17

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
. Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Χιλιόγραµµα
Υ∆Ρ 7018: 100,00%

Ευρώ :

Ενα και ∆έκα πέντε λεπτά

€ 1,15

Σελί δα 18
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Αρθρο

2-2

ΟΙΚ ΚΠΤ -32.01.04-Α

~Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση
αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214)
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
ΟΙΚ 3214: 100,00%

Ευρώ :

Ενενήντα

€ 90,00

Σελί δα 19
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Αρθρο
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Ο∆Ν ΚΠΤ -Β-51-Α

~ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜ Α~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της
µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειόµενης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
. η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην
του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,
. η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου
των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο
εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιµέντου ανά m3 άµµου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του,
η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως.

14

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Μέτρα µήκους
Ο∆Ν 2921: 100,00%

Ευρώ :

Εννέα και Εξήντα λεπτά

Αρθρο

2-4

€ 9,60

ΠΡΣ ΚΠΤ -Β4

~Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (χωρίς την βάση από σκυρόδεµα)~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2921)
Εφαρµόζεται το άρθρο Β - 51 του ΝΕΤ Οδοποιίας
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Μέτρα µήκους
Ο∆Ν 2921: 100,00%

Ευρώ :

Εννέα και Πενήντα λεπτά

Αρθρο

2-5

€ 9,50

ΟΙΚ ΚΠΤ -78.96-Α

~ Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452)
Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη.
Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή
στρώσης τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης
επί εδάφους η απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η αρµολόγηση µε
ψιλή θραυστή άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τετραγωνικά µέτρα
ΟΙΚ 7452: 100,00%

Ευρώ :

Σαράντα πέντε

€ 45,00

Σελί δα 20
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Αρθρο

2-6

ΟΙΚ ΚΠΤ -73.12-Α

~ Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312)
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες, πλευράς άνω των 30 cm, µε αρµούς
πάχους το πολύ 1 cm µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τετραγωνικά µέτρα
ΟΙΚ 7312: 100,00%

Ευρώ :

Είκοσι οκτώ

Αρθρο

2-7

€ 28,00

ΟΙΚ ΚΠΤ -73.16.02-Α

~ Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316)
Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά,
πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τετραγωνικά µέτρα
ΟΙΚ 7316: 100,00%

Ευρώ :

∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά

Αρθρο

2-8

€ 13,50

ΟΙΚ ΚΠΤ -74.90.04-Α

~Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3
cm.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7494)
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο µαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm
και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Μέτρα µήκους
ΟΙΚ 7494: 100,00%

Ευρώ :

∆έκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά

€ 14,60

Σελί δα 21
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Αρθρο

2-9

Ο∆Ν ΚΠΤ -Ε-17.2-Α

~∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος,
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα
µε την µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήµανση οδών"
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
. η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµιση του επί τόπου του έργου και
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
. η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση
των εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια τους
. ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
. η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)
. η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιµοποιουµένου υλικού
. η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
. η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία
µέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τετραγωνικά µέτρα
ΟΙΚ 7788: 100,00%

Ευρώ :

∆έκα εννέα και Εβδοµήντα λεπτά

€ 19,70

Σελί δα 22
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Αρθρο
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ΗΛΜ ΚΠΤ -60.10.01.01

~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜ ΟΥ Ο∆ΩΝ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Χαλύβδινος ιστός
οδοφωτισµού ύψους 6,00 m~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ -101)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλυβδίνων ιστών
οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισµού- Μ έρος 5:
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού" και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00
"Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα".
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο
λατοµείου, µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης.
- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN
124 πλήρως τοποθετηµένα.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της
προκατασκευασµένης βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό
αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε
χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη
µανδάλωσής της.
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια,
επάνω και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι
περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη
τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
- Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΗΛΜ 101: 100,00%

Ευρώ :

Χίλια

€ 1.000,00

Σελί δα 23
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Αρθρο
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ΗΛΜ ΚΠΤ -60.10.40.02

~Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκποµπής (LED)- Ισχύος 25 - 50 W, µε βραχίονα~
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ -103)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος οδοφωτισµού, µε
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής
του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη οδοφωτισµού και την Εγκύκλιο
22/∆ΙΠΑ∆/οικ.658/24-10-2014, Παράρτηµα 2.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια µονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά
φωτιστικό), ευθύγραµµου ή καµπύλου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα
µε τα προβλεπόµενα φωτιστικά σώµατα από τη µελέτη οδοφωτισµού, καθώς και των
εξαρτηµάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού
- η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη µελέτη
- η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα)
διατοµής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους
- οι δοκιµές καλής λειτουργίας και η µέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της
εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόµενα
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκποµπής (LED) και τον βραχίονά του.
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΗΛΜ 103: 100,00%

Ευρώ :

Τετρακόσια τριάντα

Αρθρο

3-3

€ 430,00

ΗΛΜ 45Ν.1

Για την προµήθεια, µεταφορά και συνδεσµολογία των απαραίτητων υλικών για την
κατασκευή τριγωνικής
γείωσης µε ηλεκτρόδια από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µήκους 2.5m και διαµέτρου Φ1
##, ή µε ηλεκτρόδια
από χαλκό, τα οποία θα καρφωθούν στο έδαφος και σε µεταξύ τους απόσταση 3m θα
γεφυρωθούν δε µε τον χαλκό
γείωσης των ιστών ο οποίος θα βρίσκεται εντός του χάνδακα και θα καταλήγει στο
κιβώτιο µετρητή της ∆ΕΗ.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΗΛΜ 45: 100,00%

Ευρώ :

Εκατόν είκοσι

€ 120,00

Σελί δα 24

23

Αρθρο
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ΗΛΜ ΚΠΤ -60.10.80.01

~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜ ΟΥ Ο∆ΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜ ΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜ ΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Μ Ε
ΛΑΜ ΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaΗP) τύπου semi cut-off Πίλλαρ οδοφωτισµού
τεσσάρων αναχωρήσεων~
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM -52)
Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλλαρ), βαθµού
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 #Υποδοµή οδοφωτισµού".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά επί τοπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) µε
δίριχτη στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά,
µετά την κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµένου
µε διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε
ελαστικά παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας,
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα
στοιχεία του κυρίου του έργου
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλλαρ
- η βάση του πίλλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη,
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- η στεγανή διανοµή εντός του πίλλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των
κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44
κατασκευασµένο από βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές µε τους κατάλληλους
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισµού
καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές
ασφάλειες, αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος
τηλεχειρισµού (ανά κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν
προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
#καραβοχελώνα# και κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του
κιβωτίου).
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις
και τον έλεγχο λειτουργίας
Τιµή ανά τεµάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των
αναχωρήσεων, ως εξής.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΗΛΜ 52: 100,00%

Ευρώ :

∆ύο χιλιάδες πεντακόσια

€ 2.500,00

Σελί δα 25
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Αρθρο
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Υ∆Ρ ΚΠΤ -11.01.02-Α

~Καλύµµατα φρεατίων- Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)~
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752)
Καλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και
του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε
σκυρόδεµα.
Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης ,
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Χιλιόγραµµα
Υ∆Ρ 6752: 100,00%

Ευρώ :

∆ύο και Ενενήντα λεπτά

€ 2,90

Σελί δα 26

25

Αρθρο
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Ο∆Ν ΚΠΤ -Β-66.1-Α

~Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548)
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή στραγγιστηρίων,
πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και
τα εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε τους αγωγούς
εισροής ή εκροής και έτοιµα για λειτουργία.
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
. η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών,
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των
φρεατίων σύµφωνα µε τα ΠΚΕ
. το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων
και τον χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου
γερανού)
. η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
. η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος
. η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
. η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε
µη συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα
. η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,
. η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων
. η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου
. η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται:
. η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
. η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του
εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm
. η κατασκευής λαιµού ύψους h >=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή
στραγγιστηρίων
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
Ο∆Ν 2548: 100,00%

Ευρώ :

Τετρακόσια τριάντα οκτώ

€ 438,00

Σελί δα 27
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Αρθρο
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Υ∆Ρ ΚΠΤ -16.11-Α

~Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ -4)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευασµένου φρεατίου παροχής
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταµένου που έχει θραυστεί.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η αποξήλωση του κατεστραµµένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η
διάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο για την εγκατάσταση του νέου.
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση µε σκυρόδεµα του µεταλλικού πλαισίου έδρασης του
φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του
ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, µέχρι την στάθµη έδρασης της πλακόστρωσης ή
επίστρωσης του πεζοδροµίου
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η φόρτωση και µεταφορά των µπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισµός του χώρου της επέµβασης..
Τιµή ανά τοποθετούµενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεµ).

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ :

Πενήντα ένα και Πενήντα λεπτά

€ 51,50

Σελί δα 28
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Αρθρο
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Υ∆Ρ ΚΠΤ -12.01.01.04-

~Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων
τσιµεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916- Ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm~
(Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6551.4)
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 M Pa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι
[γ] Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπου
"καµπάνας" (bell-sochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες
στραγγιστήρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jackmg).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής
διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού
(beddmg factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο
βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια
µόνον κλάση αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου
έδρασης/εγκιβωτισµού της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που
απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή ελαφρός κυκλοφορίας, εκτός
καταστρώµατος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή
καµπάνας) και την διάταξη ή µή οπλισµού.
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής.
Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται,
συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής
µονάδας κατά 10%.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες
µεταφορές, ο καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων
µέχρι τον εγκιβωτισµό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόµενης από την µελέτη
µηκοτοµικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης
του υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας.
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων,
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Μέτρα µήκους
Υ∆Ρ 6551.4: 100,00%

Ευρώ :

Πενήντα επτά

€ 57,00

Σελί δα 29

28

Αρθρο

4-5

Υ∆Ρ ΚΠΤ -16.22-Α

~Ανύψωση ή καταβιβασµός υφιστάµενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.~
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6630.1)
Ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα, η οποία ευρίσκεται σε
λειτουργία.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α Η προµήθεια και µεταφορά επι τόπου των απαιτουµένων υλικών και αναλωσίµων για
την εκτέλεση των εργασιών.
β. Η διακοπή της ροής στον χαλκοσωλήνα, µε πήξη του νερού µε χρήση κατάλληλου
ψυκτικού, η αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από τον κρουνό διακοπής ή κοπή του στην
απαιτούµενη θέση, η προσθήκη νέου τµήµατος σωλήνα κατάλληλου µήκους και η σύνδεσή
του µε το παραµένον µε ειδικό σύνδεσµο, καθώς και η επανατοποθέτηση του κρουνού
διακοπής.
γ. Ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης
Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, εάν απαιτείται, τιµολογείται ιδιαίτερα µε
βάση το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.
Τιµή κατ' αποκοπή για την ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης (τεµ)
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
Υ∆Ρ 6630.1: 100,00%

Ευρώ :

Είκοσι πέντε και Ογδόντα λεπτά

Αρθρο

4-6

€ 25,80

ΗΛΜ ΣΧ60.10.85.01

Κατασκευή φρεατίου υδρορροής από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε δοµικό
πλέγµα
Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών
της µελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
# η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος
# η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου
φρεατίου
# η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων
# στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή
προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής
βαφής)
# η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο υδρορροής εσωτερικών διαστάσεων (15εκ) x (15εκ).
(1ΤΕΜ )

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ :

Τριάντα πέντε

€ 35,00

Σελί δα 30

30

Αρθρο

5.1

ΠΡΣ ΚΠΤ -∆1.8

~∆ένδρα κατηγορίας ∆8~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210)
Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση
µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-0901-00.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ :

Εκατόν εβδοµήντα

Αρθρο

5.2

€ 170,00

ΠΡΣ ΚΠΤ -∆10

~Προµήθεια τύρφης~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340)
Προµήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασµένης, µε ένδειξη προέλευσης, τύπου
υλικού, όγκου, σύµφψνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το προσκοµιζόµενο
υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισµένου
εργαστηρίου (χηµική ανάλυση).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Κυβικά µέτρα
ΠΡΣ 5340: 100,00%

Ευρώ :

Σαράντα

Αρθρο

5.3

€ 40,00

ΠΡΣ ΚΠΤ -Ε5.3

~Άνοιγµα λάκκων µε χρήση αεροσυµπιεστή- διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5160)
Άνοιγµα λάκκων µε χρήση αεροσυµπιεστή, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των
υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΠΡΣ 5160: 100,00%

Ευρώ :

∆έκα έξι

Αρθρο

5.4

€ 16,00

ΠΡΣ ΚΠΤ -Ε9.9

~Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση
και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ :

∆έκα

€ 10,00

Σελί δα 31
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Αρθρο

5.5

ΠΡΣ ΚΠΤ -Ε11.1.2

~Υποστύλωση δένδρων- µε την αξία του πασσάλου- Για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50
m~
Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-05-09-00
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240)
Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ'οπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ' αυτόν
µε κατάλληλο µέσον.
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Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΠΡΣ 5240: 100,00%

Ευρώ :

Τέσσερα

Αρθρο

5.6

€ 4,00

ΠΡΣ ΚΠΤ -Ζ2.5

~ Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m~
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5354)
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 1007-01-00.
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :

Τεµάχια
ΠΡΣ 5354: 100,00%

Ευρώ :

Εκατόν τριάντα πέντε

€ 135,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 19/07/2017
Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ηλεκ. Μηχανικός ΤΕ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 19/07/2017
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολ. Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας
Τµήµα Τεχνικών Έργων Προµηθειών & ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών

Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ:150/19-07-2017
ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΚΑ 35.7322.03

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Ο∆ΟΠΟΙΙΑ
1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων
παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους, χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών

1-1

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α

ΟΙΚ 2236:100%

Μ2

700

1-2

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01-Α

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

30

1-3

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01-Α

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

120

1-4

Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-Α

Ο∆Ν 1123Α:100%

Μ3

90

1-5

Ο∆Ν ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α

Ο∆Ν 1123Α:100%

Μ3

700

1-6

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α

ΟΙΚ 2162:100%

Μ3

15

1-7

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α

ΟΙΚ 2171:100%

Μ3

1.500

1-8

Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α

Ο∆Ν 3211Β:100%

Μ3

400

1-9

Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.12-Α

Υ∆Ρ 6087:100%

ΜΜ

270

1-10

Ο∆Ν ΚΠΤ-∆-1-Α

ΟΙΚ 2269Α:100%

ΜΜ

250

2-1

Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-30.3-Α

Υ∆Ρ 7018:100%

Χγρ.

700

πυργογερανού κατηγορίας C16/20

2-2

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α

ΟΙΚ 3214:100%

Μ3

340

3 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα

2-3

Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-51-Α

Ο∆Ν 2921:100%

ΜΜ

345

2-4

ΠΡΣ ΚΠΤ-Β4

Ο∆Ν 2921:100%

ΜΜ

180

2-5

ΟΙΚ ΚΠΤ-78.96-Α

ΟΙΚ 7452:100%

Μ2

1.320

2-6

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.12-Α

ΟΙΚ 7312:100%

Μ2

1.800

2-7

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α

ΟΙΚ 7316:100%

Μ2

125

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισµού
3 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
4 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και
στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός
του ορίου των γενικών εκσκαφών
5 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες
-ηµιβραχώδες
6 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
7 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
µε µηχανικά µέσα
8 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
9 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών
ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών
από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα
ΟΚΩ.
10 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C
εκτός υπογείων έργων
2 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή

4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα
(χωρίς την βάση από σκυρόδεµα)
5 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους
από γρανίτη
6 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες
ορθογωνισµένες
7 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου
πλευράς άνω των 30 cm
ErgoWin

Σελίδα 2
Α/Α

Ειδος εργασίας
Ταινίες
(φιλέτα)
επιστρώσεων από
8

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 3 cm.

2-8

ΟΙΚ ΚΠΤ-74.90.04-Α

ΟΙΚ 7494:100%

ΜΜ

1.200

2-9

Ο∆Ν ΚΠΤ-Ε-17.2-Α

ΟΙΚ 7788:100%

Μ2

60

3-1

ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.01.01

ΗΛΜ 101:100%

Τεµ.

14

3-2

ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.40.02

ΗΛΜ 103:100%

Τεµ.

14

3-3

ΗΛΜ 45Ν.1

ΗΛΜ 45:100%

Τεµ.

1

3-4

ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.80.01

ΗΛΜ 52:100%

Τεµ.

1

4-1

Υ∆Ρ ΚΠΤ-11.01.02-Α

Υ∆Ρ 6752:100%

Χγρ.

675

4-2

Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-66.1-Α

Ο∆Ν 2548:100%

Τεµ.

8

4-3

Υ∆Ρ ΚΠΤ-16.11-Α

ΗΛΜ 4:100%

Τεµ.

80

4-4

Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.01.01.04-

Υ∆Ρ 6551.4:100%

ΜΜ

30

4-5

Υ∆Ρ ΚΠΤ-16.22-Α

Υ∆Ρ 6630.1:100%

Τεµ.

75

4-6

ΗΛΜ ΣΧ60.10.85.01

ΗΛΜ 8:100%

Τεµ.

50

1 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8

5.1

ΠΡΣ ΚΠΤ-∆1.8

ΠΡΣ 5210:100%

Τεµ.

25

2 Προµήθεια τύρφης

5.2

ΠΡΣ ΚΠΤ-∆10

ΠΡΣ 5340:100%

Μ3

25

5.3

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε5.3

ΠΡΣ 5160:100%

Τεµ.

25

5.4

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.9

ΠΡΣ 5210:100%

Τεµ.

25

5.5

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε11.1.2

ΠΡΣ 5240:100%

Τεµ.

25

5.6

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ2.5

ΠΡΣ 5354:100%

Τεµ.

23

9 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε
θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικό
ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ
1 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους
6,00 m
2 Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου
βραχίονα µε φωτεινές πηγές
τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής
(LED) Ισχύος 25-50 W, µε βραχίονα
3 Τρίγωνο γειώσεως
4 Πίλλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων
αναχωρήσεων
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
1 Καλύµµατα φρεατίων από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)
2 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
(ΠΚΕ)
3 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση
φρεατίου παροχής ύδρευσης
4 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση
εγκατάστασης και τοποθέτηση
προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής
διαµέτρου D500 mm
5 Ανύψωση ή καταβιβασµός υφιστάµενης
παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.
6 Για την κατασκευή ενός φρεατίου
υδρορροής διαστ. 15Χ15 εκ
Εργασίες πρασίνου

3 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 x
1,00 x 1,00 m
4 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 81 lt - 150 lt
5 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του
πασσάλου Για µήκος πασσάλου πάνω
από 2,50 m
6 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων
περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι
1,50 m
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 19/07/2017
Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ηλεκ. Μηχανικός ΤΕ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 19/07/2017
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολ. Μηχανικός

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi
και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: [ ΑΝΑΡΛΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΟΥ +
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6138 / ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ι. Κότςικα & Ελλ. Αμερικισ / Κάρυςτοσ / 34001+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *κ. Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ +
- Τθλζφωνο: *2224-350034]
- Ηλ. ταχυδρομείο: *info@dimoskarystou.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www. dimoskarystou.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [45112711-2]
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *18REC002809620]
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΕΓΑ+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
3

Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

4

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
8

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............]
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
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πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
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πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Πχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ16

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........]
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

[……+

*……+

*....……+
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θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Πχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
xliii
υπεργολαβίασ
το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ)
κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια
ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ
του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι
κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
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xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ
εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ
και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων
αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.
1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται
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λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ
εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ
όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ
του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ
κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
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xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ
τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ
υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν
λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε
μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Σατ. Διεύθσνση:
Γημαρτείο Καρύστοσ
Κάρσστος
340 01

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΑΣΑ, ΑΠΕ, ΕΣΕΡΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

420.000,00 Επξώ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
(θαηά ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπηωζεο – άξζξν95 παξ. 2α ηνπ Ν.
4412/16)

Μ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Σαρ. Δηεύζπλζε:
Δεκαξρείν Καξύζηνπ
Κάξπζηνο
340 01

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΑΣΑ, ΑΠΕ, ΕΣΕΡΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 420.000,00 Επξώ

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
(θαηά ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπηωζεο - άξζξν 95 παξ.2α ηνπ
Ν.4412/2016)
Σηρ επγοληπηικήρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επγοληπηικών επισειπήζεων
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
με έδπα η………………………………οδόρ ………………………………απιθμ……………………
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax……………………
Ππορ:
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηος έπγος πος ανα γπάθεηαι ζηην
επικεθαλίδα και ηων λοιπών ζηοισείων Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ
ηος έπγος αςηού, ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ
και σωπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηος έπγος με ηα ακόλοςθα
ποζοζηά έκπηωζηρ επί ηων ηιμών ηος Σιμολογίος Μελέηηρ και ηος Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ
και για κάθε ομάδα αςηού.
---------------------------
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΕΚΠΣΩΗ
Ομάδα

Επγαζίερ

η

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

η

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ

η

ΠΡΑΙΝΟΤ

η

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1

2

3

4

5

Πποζθεπόμενη έκπηωζη καηά ομάδα ζε
ακέπαιερ μονάδερ (%)
Ολογπάθωρ
Απιθμ.

………………………….
(Σόπορ και ημεπομηνία)
Ο Πποζθέπων

(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηων και ζθπαγίδα επγοληπηικών επισειπήζεων
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ
δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο)
Ομάδα

Επγαζίερ

Δαπάνη ομάδαρ
καηά ηον
Πποϋπολογιζμό
Μελέηηρ (Εςπώ)

η

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

166.616,50

η

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

36.251,50

η

ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ

14.976,50

η

ΠΡΑΙΝΟΤ

9.105,00

η

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓ
ΙΚΑ

22.640,00

1

2

3

4

5

Πποζθεπόμενη
έκπηωζη (%)

Δαπάνη ομάδαρ
μεηά ηην έκπηωζη
ζε εςπώ

.

Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ
θαηά ηε κειέηε ζ=
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Υ ζ=
πλνιηθή Δαπάλε Έξγνπ θαηά ηε
κειέηε =

249.589,50

44.926,11
294.515,61

Καηά ηε
πξνζθνξά
π=
18% Υπ=
Καηά ηε
πξνζθνξά
ΔΕ=

-ΔΕ
Μέζε έθπηωζε Εκ=------------------------------ = ----------------------------------- =
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%

4

Αππόβλεπηα 15%Υ=
44.177,34

15% ΔΕ=

ύνολο 1

338.692,95

Π1=

Αναθεώπηζη

16,73

ύλνιν Δαπάλεο ηνπ Έξγνπ θαηά
ηε κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ) 2=

Καηά ηε
πξνζθνξά
Π2=

338.709,68

…………………………………………..
(Σόπορ και ημεπομηνία)
Ο Πποζθέπων

Κάρσστος,

/

/

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
Μητανολόγος Μητανικός

ΒΑΡΔΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μητανικός ΤΔ
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