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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

O ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

διακηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά 

Εκτιμώμενης αξίας 47.000,00 Ευρώ 

( με Φ.Π.Α.24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

και 

 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καρύστου 

Οδός  : Ιωάννη Κότσικα & Ελλήνων Αμερικής 

Ταχ. Κωδ. : 34001 

Τηλ. : 2224350001 

Telefax : 2224023666 

E-mail : info@dimoskarystou.gr 

Πληροφορίες:  : Ι. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.6    Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΣΔΕΠΣΕ) 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

  Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον 

ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν 

καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 4412/16 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) της παρ. 4 άρ. 79 του ν. 4412/16,  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ), 

η) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων (ΓΣΥ),  

θ) Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ- ΦΑΥ) 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimoskarystou.gr). 
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/08/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 27/08/2020. 

 

Άρθρο 3 : Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχ. δ/νση: Ιωάννη Κότσικα & Ελλήνων 

Αμερικής, ΤΚ 34001, Κάρυστος, Ν Ευβοίας). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 

πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 

διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ….. 

για το έργο : «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ένας (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 

β) ένας (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται κατά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
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Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 

είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/14 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ).
 

 

Άρθρο 4:Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 

4.1 Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθ. 18 της παρούσας.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθ. 3 της 

παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και 

ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και 

σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι 

αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και 

μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθ. 24.2 της παρούσας, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθ. 95 και 98 του ν. 4412/16. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθ. 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες, κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 

αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 
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ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο, επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στο αρθ. 4.3 της παρούσας. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα 

(10) ημερών, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  υποβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, 

κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή  

i) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  

iii) ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής . 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου και τη διαβίβασή του στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 
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απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τον αποκλεισμό προσωρινού αναδόχου, είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο Δημοτικό κατάστημα (Κάρυστος) 

την επομένη εργάσιμη ημέρα της κοινοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο απόφασης κατακύρωσης.  

γ) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της 

ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος 

άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127. 

Εν συνεχεία κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  

καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  

θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.α της παρούσας 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

ν. 4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για 

ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 

οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά 

της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 

με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 

στο π.δ. 18/89 .  

Η άσκηση της ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 

καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 

νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 

4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Άρθρο 6 : Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

6.3  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
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επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 

ν.4250/2014. 

6.4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

6.5. Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 
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- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- - Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 

μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων 

της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

7.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 

νομοθεσία. 

Άρθρο 8:   Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κλπ - Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από 45000 ευρώ ΑΠΕ και 2000 ευρώ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΦΗΡΕΑ. 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 

6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' 

αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
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Μεταφορών (Β' 2235). 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρ. 152 του ν. 4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο 

της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

διατάξεις των άρ.  102, 103  του ν. 4412/16. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 8929/19-08-2020 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ. 347 καταχώρηση στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης 

της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά 

έτη, σύμφωνα με την  παρ. 4  άρ. 4 του π.δ 80/16 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ 

Άρθρο 11:Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 

 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 46.999,99 € και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών           27.806,24 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)         5.005,12 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)     4.921,70 €   

που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους της παρ. 3(α) άρ. 156 του ν. 4412/16.  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού         170,16 € 

σύμφωνα με το άρ. 153 του ν. 4412/16. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)           9.096,77 €  

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

Δήμος Καρύστου - Tοπική κοινότητα Κομίτου 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

Εκσκαφές τεχνικών έργων, θεμελίωσης  της δεξαμενής  στον χώρο  όπως αυτός έχει καθορισθεί από 

τον κύριο του έργου. Οι διαστάσεις της εκσκαφής  θα  διαμορφωθούν αναλόγως  της ποιότητας των 

εδαφών.  

Η δεξαμενή είναι καθαρών διαστάσεων  5,00 Χ 5,00 χωρητικότητας  περίπου 50,00 μ
3
 και παράλληλα 

θα κατασκευαστεί θάλαμος χειρισμού  δικλείδων, με δύο παροχές, μία σε λειτουργία και η άλλη σε 

αναμονή. Η χωρητικότητα της δεξαμενής υπερκαλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων που υδρεύονται 

από αυτή. 

Η απαραίτητη  περίφραξη  προστασίας  θα κατασκευασθεί περιμετρικά  του χώρου  έδρασης.  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρ. 

132 ν. 4412/16. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρ. 132 & 156 ν. 

4412/16.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  
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 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 

οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 

εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα και το άρ. 117 του ν. 4412/16 

και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 2.(α) άρ. 95 του ν. 4412/16.  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρ. 72 του ν. 4412/16.  

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 150 του ν.4412/2016 
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16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

Άρθρο 17:Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

την παρ. 1β) άρ. 72 του ν.4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρ. 132 ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρ. 14 του ν. 4364/16  που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρ. 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών- αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-08-2020, ημέρα Δευτέρα 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.  
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Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η31-08-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

11:00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρ. 97 

του ν. 4412/16, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται : 

1. Η παρούσα διακήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ  

2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.dimoskarystou.gr/), 

σύμφωνα με το άρ. 2 της παρούσας. 

Περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο (μία ημερήσια εφημερίδα του νομού) 

σύμφωνα με το άρ. 66 του Ν. 4412/16. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της δημοπρασίας στην οποία 

αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του 

έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, 

καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 

καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρ. 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρ. 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής 

της παρ. Β, του ιδίου άρθρου. 

Άρθρο 21:Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρ. 19 και των 

παρ. 1(ε) και 3(β) του άρ. 76  του ν. 4412/16.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

Άρθρο 22:Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής: 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρ. 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε 

μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρ. 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, 

τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει 

να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 
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2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρ.3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρ. 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρ. 1 & 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρ. 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρ. 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008, 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ. 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
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δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις. 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρ. 18 του ν. 4412/16, 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας (παρ. 5 άρ. 73 του ν. 4412/16),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

του σχετικού γεγονότος. 

22.Α.5.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
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έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 

στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.6.Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρ. 73 του ν. 4412/16. 

22.Α.7.Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρ. 74 του ν. 

4412/16, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Ε) 

22.Β.Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/ες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ.Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παρ. 4 άρ. 20 του ν. 3669/08, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, 

καλύπτεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 άρ. 76 ν. 4412/16 

(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ στην Α1 τάξη και άνω). 

Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά 

αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στην τάξη και κατηγορία 

του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, όπως 

αναλυτικά ορίζονται στο άρ. 100 του ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

α) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2008 εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρ. 82 του ν.4412/16, 

με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων. 

β) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015 (ή ΕΛΟΤ 
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ΕΝ ISO 14001:2008 εφόσον το πρότυπο είναι σε ισχύ), ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρ. 82 του 

ν.4412/16, με πεδίο την κατασκευή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων. 

γ) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να 

τηρούν σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 

18001 ή ΕΛΟΤ 1801, ή άλλο αντίστοιχο κατά την έννοια του άρ. 82 του ν.4412/16, στη νεώτερη έκδοσή 

τους, με πεδίο την κατασκευή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 άρ. 79  του ν. 4412/16, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρ. 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρ. 22 Β της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρ. 22.Α.1 

της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  

ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

23. 2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρ. 21 & 22 της 

παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρ. 4.2(α)της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρ. 4.2 (β) 

επίσης της παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
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εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των άρ. 23.3 έως 23.7 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4250/14. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους.  

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρ. 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

(α) για την παρ. Α.1 του άρ. 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των 

τελευταίων δύο εδαφίων  της παρ. Α.1 του άρ. 22. 

(β) για την παρ. Α.2 του άρ. 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 

ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος 

του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – 

ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Οι αλλοδαποί 
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προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν 

υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης 

σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
.
 

(ββ) για την παρ. Α.2Α του άρ. 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

(γ) για την παρ. Α.3(β) του άρ. 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 

φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα 

νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης 

σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του 

άρ. 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρ. 81 του ν. 4412/16. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. Α.3 του άρ. 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν 
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συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περ. ε της παρ. Α.3 του άρ. 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 

στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, 

ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν 

την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, στην 

κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ή την βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παρ. XI του Προσ. Α του ν. 4412/16. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 

υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες 

διατάξεις  

23.6. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει 

η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 





25 

 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, 

από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

23.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να 

προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί 

αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 

Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την Ενημερότητα 

Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρ. 22. Α.3.(ε). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 

επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου, ή έχουν κάνει χρήση του 

αναρτημένου στην ιστοσελίδας της Υπηρεσίας  εντύπου, του άρ. 2.1(γ)  της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι:  

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περ. (α) της παρ. 2 

του άρ. 95 του ν.4412/16 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περ. (β) της παρ. 2 του άρ. 95 του ν. 4412/16, 

ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων 

που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 

σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά. 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

24.5 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/14 είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία ανάρτησης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρ. 18 του ν. 4412/16 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρ. 22 Α της παρούσας για τους 

υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν 

σύμφωνα με το άρ. 165 του ν. 4412/16, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρ. 165 του ν. 4412/16. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.  80/2020 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής. 

26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του 

έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν 

από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

 

Κάρυστος 19-08-2020 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ 





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/12-12-2019 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας 
Τμήμα Τεχνικών Έργων - Προμηθειών & 

Διενέργειας Διαγωνισμών 

 ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέας δεξαμενής 

ύδρευσης Αντιά» 

 

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή, προϋπολογισμού δαπάνης 47.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), αφορά 

το έργο «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 

Το έργο θα εκτελεστεί στην τοπική κοινότητα Κομίτου. 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

Εκσκαφές τεχνικών έργων , θεμελίωσης  της δεξαμενής  στον χώρο  όπως αυτός έχει καθορισθεί 

από τον κύριο του έργου .  

Οι διαστάσεις της εκσκαφής  θα  διαμορφωθούν αναλόγως  της ποιότητας των εδαφών.  

Η δεξαμενή είναι καθαρών διαστάσεων  5,00 Χ 5,00 χωρητικότητας  περίπου 50,00 μ3 και 

παράλληλα θα κατασκευαστεί θάλαμος χειρισμού  δικλείδων , με δύο παροχές , μία σε λειτουργία και η 

άλλη σε αναμονή. Η χωρητικότητα της δεξαμενής υπερκαλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων που 

υδρεύονται από αυτή. 

Η απαραίτητη  περίφραξη  προστασίας  θα κατασκευασθεί περιμετρικά  του χώρου  έδρασης. 

Το έργο, χρηματοδοτείται με το ποσό των 47.000,00 € από  πιστώσεις  (45.000,00 Π. ΑΠΕ + 

2.000,00 ΧΡ. ΥΠΟΛ.ΚΑΦΗΡΕΑ). Περιλαμβάνεται δε, στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου και 

συγκεκριμένα  στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 και στον οικείο προϋπολογισμό με Κ.Α.: 25.7312.02 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.1418 / 84 «Δημόσια έργα» και 

του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και των 

Π.Δ. 609 / 85  «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» και των επικαιροποιήσεων με τον Ν. 4313 / 2014 

Για το έργο δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 
Σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα Π.Δ. 

778/80 (ΦΕΚ 193Α/1980), Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ260Α/1981) και Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/1996). 

 

 





 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Κάρυστος,  12/12/2019 Κάρυστος,   12/12/2019 

Ο  Διευθυντής Τεχν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο Συντ/άκτης 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 

Ηλεκ. Μηχ/κός Τ.Ε. Μηχ.Μηχ/κός 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/12-12-2019 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας 

Τμήμα Τεχνικών Έργων - Προμηθειών & 
Διενέργειας Διαγωνισμών 

 ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέας δεξαμενής 

ύδρευσης Αντιά» 

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

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους όρους 

σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεσθεί το ως άνω έργο, σε συνδυασμό με τις πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές και διαγράμματα που χορηγούνται από την Υπηρεσία καθώς και 

τυχόν έγγραφες οδηγίες προσαρμοσμένες πάντοτε στις διατάξεις του Ν 4412/16, όπως ισχύει 

σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου που ισχύουν είναι αυτές των αρμόδιων 

Υπουργείων, που αναφέρονται σε παρόμοιας φύσεως εργασίες. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εκτέλεση του  Έργου θα γίνει με ανάδειξη αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του  Έργου είναι σε Ευρώ (€) 47.000,00 συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι ίση με το 5%.επί του προϋπολογισμού της 

υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης. Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι 

εγγυητικές είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για το Έργο αυτό ορίζονται προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών 

ημερών οι οποίες ξεκινούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Στην περίπτωση που χρειασθεί αυξομείωση  εργασιών  ή εκτέλεση νέων εργασιών 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4412/16, όπως ισχύει σήμερα. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο - ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σε περίπτωση που χρειασθεί η εκτέλεση υπερσυμβατικών εργασιών και καθορισμός 

ειδικών νέων τιμών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. 

Καθιερώνεται φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) –  και αντίστοιχο σχέδιο 

ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) που θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνικής μελέτης, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν 4412/16, ως απαραίτητο στοιχείο για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης, να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία προς τελική έγκριση: 

 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  

 Οριζοντιογραφία και μηκοτομή (δρόμων, αγωγών κλπ) 

 Πίνακα απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων. 

Αν πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., είναι υποχρεωτική η 

τοποθέτηση δύο πινακίδων με τα στοιχεία του έργου, σε θέσεις που θα υποδεικνύονται από 

την Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δίνονται. 

ΑΡΘΡΟ 11ο - ΥΛΙΚΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για εργασίες στα οικεία άρθρα του τιμολογίου, που δεν μνημονεύονται τεχνικές 

προδιαγραφές, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της 

απόλυτης εκλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, που διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την 

απομάκρυνση των μη κατάλληλων απ’ αυτά. 

Σε εργαστηριακό έλεγχο υπόκεινται και οι εκτελούμενες εργασίες, προς διαπίστωση 

της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Αυτές υπόκεινται αντίστοιχα 

και στον έλεγχο της επίβλεψης, που δύναται να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση 

τυχόν κακοτεχνιών στις εργασίες, κατά την κρίση της. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή δειγματοληψίας και ελέγχου της 

ποιότητας των υλικών και εργασιών, με την αρωγή του κεντρικού εργαστηρίου του Κ.Ε.Δ.Ε, 

στην Αθήνα ή ειδικών για τέτοιου είδους δειγματοληψίες εργαστηρίων, με υποχρέωση του 

αναδόχου:  

α) την διάθεση των δαπανών για τη λήψη δοκιμίων,   

β) την απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και  

γ)  την αποζημίωση του εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών 

πιστοποιητικών ελέγχου αντοχής των υλικών.  
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Οι παραπάνω εργασίες δεν αμείβονται ιδιαίτερα, εφόσον περιγράφονται ρητά στο 

άρθρο 8 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι απολογιστικές εργασίες του αναδόχου, θα εκτελούνται μετά από σύμφωνη γνώμη 

του φορέα του έργου, της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του ιδίου και με βάση τον πίνακα των 

απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 13ο - ΕΦΟΔΙΑ 

Αν τα αναγκαία για την κατασκευή του έργου υλικά και εφόδια χορηγούνται από τον 

εργοδότη στον ανάδοχο, τότε αυτός δεν δικαιούται κανένα όφελος, πάνω στην αξία των 

υλικών και εφοδίων αυτών. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κάρυστος, 12-12-2019 Κάρυστος, 12-12-2019 

Ο  Διευθυντής Τεχν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 
Ηλεκ. Μηχ/κός Τ.Ε. Μηχ. Μηχ/κός 
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ΓΕΝΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά των κάθε είδους Δημοτικών 

έργων που η δαπάνη τους βαραίνει την διαχείριση  των Δήμων. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

(1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική 

Νομοθεσία και, για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

τηνΚοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής δημοσίων έργων, ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν 4412/16. Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της 

παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από την οικεία 

Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(2) Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα με τη 

φύση τους και τον Κύριο του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία 

ΕΣΥ.  

(3)  Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, 

νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός 

ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, 

Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμοί, 

Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης Δημοπρασίας.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών ¨έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 

εγκυκλίων των αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του 

έργου πού εκτελείται τεχνικές προδιαγραφές του των αρμόδιων Υπουργείων που 

αναφέρονται και στην Ε.Σ.Υ. ή το Τιμολόγιο. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαοκτώ(18) μήνες από την τελική επιμέτρηση. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης, να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία προς τελική έγκριση: 

 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

 Οριζοντιογραφία και μηκοτομή (δρόμων, αγωγών κλπ) 

 Πίνακα απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων. 
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Αν πρόκειται για έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., είναι υποχρεωτική η 

τοποθέτηση δύο πινακίδων με τα στοιχεία του έργου, σε θέσεις που θα υποδεικνύονται από 

την Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα δίνονται. 

Οι παραπάνω εργασίες δεν αμείβονται ιδιαίτερα, εφόσον περιγράφονται ρητά στα 

άρθρα 8 και 13 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - ΥΛΙΚΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για εργασίες στα οικεία άρθρα του τιμολογίου, που δεν μνημονεύονται τεχνικές 

προδιαγραφές, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και της 

απόλυτης εκλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, που διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την 

απομάκρυνση των μη κατάλληλων απ’ αυτά. 

Σε εργαστηριακό έλεγχο υπόκεινται και οι εκτελούμενες εργασίες, προς διαπίστωση 

της εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Αυτές υπόκεινται αντίστοιχα 

και στον έλεγχο της επίβλεψης, που δύναται να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση 

τυχόν κακοτεχνιών στις εργασίες, κατά την κρίση της. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή δειγματοληψίας και ελέγχου της 

ποιότητας των υλικών και εργασιών, με την αρωγή του κεντρικού εργαστηρίου του Κ.Ε.Δ.Ε, 

στην Αθήνα ή ειδικών για τέτοιου είδους δειγματοληψίες εργαστηρίων, με υποχρέωση του 

αναδόχου:  

α) την διάθεση των δαπανών για τη λήψη δοκιμίων,   

β) την απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και  

γ)  την αποζημίωση του εργαστηρίου για την έκδοση των σχετικών 

πιστοποιητικών ελέγχου αντοχής των υλικών.  

Οι παραπάνω εργασίες δεν αμείβονται ιδιαίτερα, εφόσον περιγράφονται ρητά στο 

άρθρο 8 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (άρθρο 34 του Π.Δ. 609/85). 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι απολογιστικές εργασίες του αναδόχου, θα εκτελούνται μετά από σύμφωνη γνώμη 

του φορέα του έργου, της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του ιδίου και με βάση τον πίνακα των 

απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων (άρθρο 55 του Ν. 3669/08). 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 - ΕΦΟΔΙΑ 

Αν τα αναγκαία για την κατασκευή του έργου υλικά και εφόδια χορηγούνται από τον 

εργοδότη στον ανάδοχο, τότε αυτός δεν δικαιούται κανένα όφελος, πάνω στην αξία των 

υλικών και εφοδίων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. 

Καθιερώνεται φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) –  και αντίστοιχο σχέδιο 

ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) που θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνικής μελέτης, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως απαραίτητο στοιχείο για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κάρυστος,12-12-2019 Κάρυστος, 12-12-2019 

Ο  Διευθυντής Τεχν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 

Ηλεκ. Μηχ/κός Τ.Ε. Μηχ.  Μηχ/κός 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ για το έργο: 
 
 

«Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 
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1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.2 Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευασθεί νέα δεξαμενη ύδρευσης στον οικισμό 
Αντιά. 

1.3 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι η εκσκαφή για την κατασκευή της δεξαμενής, ή 

κατασκευή βάσης έδρασης της, η τοποθέτηση ξυλοτύπων και η σκυροδέτηση της 

δεξαμενής, ή μόνωση της, η κατασκευή θαλάμου δικλείδων, η επίχωση της δεξαμενής και 

τέλος η περίφραξη της.   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η οργάνωση της ασφάλειας στο Έργο αποτελεί μέρος της γενικότερης οργάνωσης 

του Έργου. Στις προβλέψεις της στελέχωσης του Έργου υπάρχουν: 

Ο συντονιστής ασφάλειας του Αναδόχου (ΠΔ 305/1996) 

Ο τεχνικός ασφαλείας του Αναδόχου (Ν 1568/85)  

Οι τεχνικοί ασφαλείας των υπεργολάβων για το έργο (Ν 1568/85) 

Οι εκπρόσωποι των υπεργολάβων (ΠΔ 1073/81) 

Οι ιατροί εργασίας των επιχειρήσεων οι οποίες υπερβαίνουν τα 50 άτομα (Ν 

 1568/85) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κανένας από τους παραπάνω ρόλους, εκτός εν μέρει του εκπροσώπου 

υπεργολάβου, δεν θίγει την αρχή της ευθύνης του εργοδότη (ΠΔ 305/96, ΠΔ 17/96) για 

καμία επιχείρηση. 
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1.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για την τεκμηρίωση των ενεργειών που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο 

εργοτάξιο θα τηρούνται: 

 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας ΗΜΑ (θεωρημένο από ΚΕΠΕΚ) 

 Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας ΒΥΤΑ (θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ) για κάθε 

επιχείρηση στο έργο. 

 Βιβλίο ατυχημάτων κάθε επιχείρησης (προαιρετικά θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ) 

 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

 Μητρώο εκπαίδευσης ασφαλείας εργαζομένων  

 Πιστοποιητικά εξοπλισμού και υλικών 

 Μελέτες ασφαλείας (ικριωμάτων κλπ) 

 Αλληλογραφία (εις-εξ) με ΚΕΠΕΚ, ΚτΕ, υπεργολάβους (μελετητές-προμηθευτές- 

κατασκευαστές και συμβούλους) 

 Νομοθεσία  

Ειδικά το ΒΥΤΑ συμπληρώνεται από τον ΤΑ της κάθε επιχείρησης στο έργο 

(Ανάδοχος και υπεργολάβοι αυτού) σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 6 παρ. 1&2 

του Ν. 1568/85, όπου αναφέρεται ότι:  

«Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 

θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 

ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 

επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει 

υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το 

βιβλίο.» 

Σημειώνεται ότι κάθε υπεργολάβος οφείλει να έχει το δικό του ΒΥΤΑ. 
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Ειδικά για το βιβλίο ατυχημάτων, ισχύει το άρθρο 32 παρ. Α.9 του Ν. 1568/85, όπου 

αναφέρεται ότι: 

«ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια 

και η περιγραφή του ατυχήματος.» 

Ειδικά για το ΗΜΑ ισχύει το άρθρο 8 του Ν1396/83, όπου ορίζεται ότι:  

«για τεχνικά έργα που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους ή έχουν 

συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1.000 κυβικών 

μέτρων (μ3) και εφόσον για την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια απ' την αρμόδια αρχή, τηρείται 

ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας χορηγείται από την αρμόδια αρχή, 

φυλάσσεται στον τόπο του Έργου και είναι στη διάθεση κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον, με 

ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του Έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του 

κυρίου του Έργου.»  

Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2 του Ν1396/83,  

«υποχρέωση για ενημέρωση του ΗΜΑ έχουν:  

α) Ο επιβλέπων το Έργο για ότι αφορά τις υποδείξεις, που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με το 

νόμο αυτόν, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους.  

β) Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που ορίζονται από τη νομοθεσία, 

για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών αυτών.»  

Επίσης για το ΗΜΑ ισχύει και το άρθρο 3 παρ.14 του ΠΔ 305/96, όπου αναφέρεται 

ότι: 

«επεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης Hμερολογίου Mέτρων Aσφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

8 του ν.1396/83 "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά 

τεχνικά έργα" (126/Α), σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύμφωνα 

με την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου.» 

Τέλος, η ΥΑ 130646/84 καθορίζει τον τρόπο έκδοσης και θεώρησης, τον τύπο, τον 

τρόπο τήρησης και το περιεχόμενο του ΗΜΑ. 

1.5 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει κάθε υπεργολάβο του για τις απαιτήσεις ασφάλειας που 

υπάρχουν στο εργοτάξιο. Συγκεκριμένα κανείς υπεργολάβος δεν θα ξεκινά εργασίες αν 

προηγουμένως δεν του έχουν αναλυθεί οι νομοθετικές και συμβατικές του υποχρεώσεις 

για την ασφάλεια. Επίσης πρέπει να έχει ορίσει τεχνικό ασφαλείας (Ν 1568/85), 
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εκπρόσωπο στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/81) και γιατρό εργασίας, αν το προσωπικό του 

υπερβαίνει τα 50 άτομα (Ν 1568/85).  

Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει την 

εκπαίδευση ασφαλείας και να ενημερώσει, καθώς επίσης και να διανέμει όλα τα 

απαραίτητα ΜΑΠ, σε όλο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο πριν την έναρξη 

των εργασιών σε αυτό. Επίσης έχει την υποχρέωση να ελέγχει το συνεργείο του 

τουλάχιστον μια φορά σε ημερήσια βάση και να δίνει συνεχώς οδηγίες για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την εργασία. 

1.6 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΓΕΕΚ) 

Η ΓΕΕΚ είναι απαραίτητο εργαλείο διαχείρισης της ασφάλειας, απαιτεί γνώση και 

υπευθυνότητα κατά τη σύνταξή της και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε 

παραγωγική διαδικασία στο ΕΡΓΟ. Η ΓΕΕΚ συνοψίζεται σε έναν περιεκτικό πίνακα 

εργασιών, κινδύνων και μέτρων πρόληψης (συλλογικών και Ατομικών) και περιέχεται στο 

Παράρτημα Ε του παρόντος ΣΑΥ. 

Σημειώνεται ότι για ΓΕΕΚ που αφορούν σε εργασίες που θα εκτελεσθούν από 

υπεργολάβους, οι υπεργολάβοι θα πρέπει να τροποποιήσουν τη ΓΕΕΚ σύμφωνα με την 

μεθοδολογία εργασίας τους.  

Κατά την κρίση των εργοδηγών και λοιπών συντελεστών του έργου, μηχανικοί, 

εργοδηγοί κλπ του Αναδόχου και των υπεργολάβων του η ΓΕΕΚ μπορεί να τροποποιηθεί 

ανάλογα με την επί τόπου προσαρμογή της μεθοδολογίας. Στην περίπτωση αυτή πρέπει 

να ενημερωθεί ο Τεχνικός Ασφαλείας της Εταιρείας που εκτελεί την εργασία. 

1.7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στο εργοτάξιο θα πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού του Αναδόχου και 

των υπεργολάβων του, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας του Αναδόχου και των 

Τεχνικών Ασφάλειας των υπεργολάβων της.  
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Επιβάλλεται κάθε εργαζόμενος στο έργο να έχει περάσει τη βασική εκπαίδευση 

ασφαλείας και να είναι ενήμερος για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τις νομοθετικές 

υποχρεώσεις του και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει για την αντιμετώπιση των 

επαγγελματικών κινδύνων (βάσει και της ΓΕΕΚ). Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται πριν την 

ανάληψη των καθηκόντων του στο έργο και πριν από κάθε αλλαγή καθηκόντων (ΠΔ 

305/96).  

Οι εκπαιδεύσεις θα καταγράφονται στο έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΠ» (Παράρτημα 1). 

1.8 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

Κατ’ ελάχιστο προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο θα φορούν κράνος 

και παπούτσια ασφαλείας. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ΓΕΕΚ, στους εργαζόμενους πρέπει να δοθούν τα 

ΜΑΠ που προβλέπονται και να τους γίνει εκπαίδευση στη χρήση τους.  

Κατά την κρίση των εργοδηγών και λοιπών συντελεστών στην οργάνωση της 

ασφάλειας του Αναδόχου και των υπεργολάβων του (Τεχ. Ασφάλειας, Εκπρόσωπος σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας κλπ) επιπλέον ΜΑΠ μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ενημερώνει τον Τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας του. 

Η διανομή των ΜΑΠ θα καταγράφεται στο έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΠ» (Παράρτημα Γ). 

1.9 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Όλα τα ΜΕ που θα ενταχθούν στο Έργο θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

νομοθεσίας περί αδειών και πιστοποιήσεων. 

Επιπλέον όλα τα ΜΕ θα έχουν σήμα ηχητικό και φωτεινό οπισθοπορείας. 

Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται από το εγχειρίδιο λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα και 

στο χώρο του συνεργείου να είναι διαθέσιμο και ενημερωμένο το βιβλίο συντήρησης. 
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Η κατάσταση των ΜΕ σε ότι αφορά τα συστήματα ασφαλείας (ελαστικά, ερπύστριες, φώτα, 

φρένα, υδραυλικά, πύροι, παράθυρα, υαλοκαθαριστήρες κλπ) θα πρέπει να είναι σε 

ικανοποιητική κατάσταση και να ελέγχονται τακτικά από τον ίδιο τον χειριστή ο οποίος έχει 

τη βασική ευθύνη του μηχανήματος και την υποχρέωση διατήρησής και συντήρησης του 

σε καλή κατάσταση και τον υπεύθυνο μηχανολογικού εξοπλισμού. 

1.10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Για όλες τις περιπτώσεις που προκαλείται /εκδηλώνεται αδιαθεσία, τραυματισμός, 

ασθένεια, το Εργοτάξιο είναι σε ετοιμότητα για την παροχή πρώτων βοηθειών.  

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κυτίο για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. Σοβαρότερα 

περιστατικά θα χειρίζονται από Νοσοκομειακές μονάδες. Για τη μεταφορά τραυματιών σε 

νοσοκομείο θα χρησιμοποιείται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.  

Οι εργοδηγοί οφείλουν να ενημερώσουν όλο το προσωπικό τους ότι: 

 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Ή ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ. 

 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων προτείνονται (εφόσον 

επηρεάζουν τις εργασίες):  

 Να καθοριστούν διαλείμματα διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών 

συνθηκών που επικρατούν. 

 Να γίνει μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις μεσημεριανές ώρες). 

 Να διακόπτονται οι εργασίες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, 

θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις). 
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 Να παρέχεται στους εργαζόμενους πόσιμο δροσερό νερό (10-15 C) σε συνθήκες 

καύσωνα. 

 Ο υπεύθυνος του συνεργείου να προγραμματίσει τις εργασίες που συνεπάγονται 

υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός θερμοκρασιακών αιχμών, να μετακυλήσει και να 

ενισχύσει το ωράριο ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα.  

1.11 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 Κάθε εργαζόμενος, στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει ένα συμβάν, άσχετα αν 

συμμετέχει ή όχι σε αυτό οφείλει να το αναφέρει στον εργοδηγό του, ο οποίος με τη σειρά 

το αναφέρει στον υπεύθυνο μηχανικό και αυτός στον Τεχνικό Ασφαλείας του Αναδόχου ή 

του υπεργολάβου του. 

 Ο τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης πρέπει να αναλάβει αμέσως τη διερεύνηση 

του συμβάντος. Κάθε εμπλεκόμενος ή αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος οφείλει να 

παρέχει κάθε πληροφορία στον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης. 

 Όλα τα ατυχήματα πρέπει να καταγράφονται από τον τεχνικό ασφαλείας της 

επιχείρησης στο Βιβλίο Ατυχημάτων και να αναφέρονται γραπτώς εσωτερικά στον 

εργοταξιάρχη και εξωτερικά προς τις Αρχές (ΚΕΠΕΚ, Αστυνομία, ΙΚΑ) όπως ορίζεται στη 

νομοθεσία.  Για την αναγγελία στις Αρχές θα χρησιμοποιείται το ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ του ΚΕΠΕΚ. 

1.12 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

 Όλοι οι προμηθευτές υλικών και οι κατασκευαστές εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο υποχρεούνται να παρέχουν προϊόντα και εξοπλισμό τα οποία 

είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή  Νομοθεσία με την οποία εναρμονίσθηκε η αντίστοιχη 

Ελληνική. Επίσης οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά με τις ιδιότητες 

και τις οδηγίες χρήσης/ εφαρμογής των προϊόντων και του εξοπλισμού που προμηθεύουν 

(Εγχειρίδια χρήσης, Βιβλία συντήρησης, MSDS, πιστοποιητικά).  
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1.13 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Σε όλους του χώρους του Εργοταξίου υπάρχουν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. 

Επίσης σε όλους τους χώρους με ειδικές απαιτήσεις θα τοποθετηθούν επιπλέον 

πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου.  

Κάθε μηχάνημα έργου θα πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα. 

Για την κατάσβεση φωτιάς με πυροσβεστήρες πρέπει να επισημανθούν τα εξής: 

 Η χρήση περισσοτέρων του ενός πυροσβεστήρων είναι πιο αποτελεσματική από τη 

διαδοχική χρήση αυτών. 

 Η κατάσβεση της πυρκαγιάς να γίνεται πάντα προς τη κατεύθυνση του ανέμου. 

 Για πυρκαγιές σε επιφάνειες υγρών η κατάσβεση να αρχίζει από τη βάση παράλληλα 

προς την καιγόμενη επιφάνεια. 

 Για πυρκαγιές από λάδια ή καύσιμα η κατάσβεση είναι πιο αποτελεσματική από 

πάνω προς τα κάτω. 

 Τα καιγόμενα στερεά πρέπει να καλύπτονται από όλες τις πλευρές. 

 Η εκτόξευση νερού όταν γίνεται (κυρίως σε στερεά υλικά) πρέπει να είναι συνεχής και 

με πίεση. 

 Γενική αρχή είναι η κατασβεστική ουσία να κατευθύνεται στην εστία της φωτιάς και όχι 

στις φλόγες. 

2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 305/96 

2.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Η πρόσβαση στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών γίνεται από διαμορφωμένη είσοδο 

του υπάρχοντος Εργοταξίου.  
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2.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Τα οχήματα και τα Μηχανήματα Έργου θα κυκλοφορούν μόνο στις προβλεπόμενες 

διαδρομές και θα τηρούν τους κανόνες και την κυκλοφοριακή σήμανση του εργοταξίου 

(όρια ταχύτητας, μονοδρομήσεις, κλπ). Οι πεζοί θα κυκλοφορούν μόνο σε ασφαλείς 

διαδρομές και θα δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα οχήματα και στα μηχανήματα που 

κυκλοφορούν. 

2.3 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Κάθε επισκέπτης θα εφοδιάζεται με σχετική άδεια επισκέπτη κατά την είσοδο στο 

εργοστάσιο, την οποία θα φέρει μονίμως μαζί του.  

Κάθε επισκέπτης: 

 θα καθοδηγείται από την πύλη εισόδου μέχρι τους χώρους εργασιών.  

 σε περίπτωση που πρόκειται να επισκεφθεί τους χώρους εργασιών τότε η εταιρεία 

που τον φιλοξενεί οφείλει να τον ενημερώσει για τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους 

που θα επισκεφθεί και να τον προμηθεύσει με κατάλληλα ΜΑΠ τα οποία διαρκώς θα 

χρησιμοποιεί όσο βρίσκεται εκτός εργοταξιακών γραφείων (πλην της διαδρομής 

επιστροφής προς την πύλη εξόδου).  

 στους χώρους των εργασιών συνοδεύεται πάντα από άτομο της εταιρείας που τον 

φιλοξενεί. 

2.4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων πρέπει να ελέγχεται από τους επικεφαλής 

των τμημάτων (εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριμένα 

όταν λόγοι υγείας το απαιτούν πρέπει οι εργαζόμενοι να μην τρώνε, πίνουν ή καπνίζουν 

στο χώρο εργασίας. Επίσης μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της υγιεινής 

πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά 

πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων.  
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Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, θα χρησιμοποιηθεί χημική τουαλέτα (WC) και 

η παροχή πόσιμου νερού του Εργοταξίου.  

2.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Για την καθαριότητα του εργοταξίου θα χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα δοχεία 

απορριμμάτων. Αν κριθεί ότι τα υπάρχοντα δεν επαρκούν, θα τοποθετηθούν επιπλέον. Θα 

τηρείται το υπάρχον πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων ή θα εντατικοποιηθεί, αν 

κριθεί απαραίτητο. 
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3 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών του Έργου πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω 

βασικά μέτρα ασφάλειας και τήρησης κανόνων υγιεινής: 

 Κάθε άτομο στο Έργο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στις 

εργασίες που το αφορούν.  

 Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά 

κατάλληλο γι’ αυτήν. 

 Όλα τα άτομα χώρο εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος 

ασφάλειας. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης.  

 Όλα τα άτομα χώρο εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να φορούν κατάλληλα 

υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν 

προστατευτική μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

 Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις 

εργασίες και χώρους. 

 Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας 

του υπάρχοντος Εργοταξίου. 

 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του Εργοταξίου. 

 Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, 

χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή 

κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την 

ελέγξουν μόνοι τους. 
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 Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να διατηρείται καθαρός. Όλα τα σκουπίδια 

πρέπει να εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων.  

 Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αντίθεσης των παραπάνω βασικών μέτρων ασφάλειας 

με μέτρα που έχουν ειδικότερη ισχύ, τότε θα εφαρμόζονται τα μέτρα με ειδικότερη ισχύ. 

Περαιτέρω διερεύνηση πρέπει να διενεργείται εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

3.2 ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το Έργο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο υπάρχοντος Σχολείου.  

Επίσης πλησίον του εργοταξίου υπάρχει σε εξέλιξη άλλη εργολαβία (οδοποιίας) και 

για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι και οι λοιποί συντελεστές του Έργου θα πρέπει να 

συμμορφώνονται και με τους κανόνες λειτουργίας του παρακείμενου Εργοταξίου.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ύπαρξη συνεργείων ή μηχανημάτων 

άλλων εργολαβιών, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι πρόκλησης ατυχήματος 

λόγω αλληλεμπλοκής των συνεργείων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη 

συνεννόηση με τους υπεύθυνους των συνεργείων των άλλων εργολαβιών. 

3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την εκτίμηση των κινδύνων ανά φάση εργασιών του Έργου και τα αντίστοιχα 

μέτρα εξάλειψης/ελαχιστοποίησής τους που θα τηρηθούν, βλέπε τον Πίνακα Εκτίμησης 

Επικινδυνότητας που βρίσκεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος ΣΑΥ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
 
Παρατίθεται εγχειρίδιο ασφαλούς εργασίας στο εργοτάξιο. 
 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 149/12-12-2019 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής 

Προστασίας 

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέας δεξαμενής 

ύδρευσης Αντιά» 

Τμήμα Τεχνικών Έργων – 

Προμηθειών & Διενέργειας 

Διαγωνισμών 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛEIAΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ 2020 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

 ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ 

 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΪΩΝ - ΕΚΡΗΞΕΩΝ 

 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 

 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 





 ΚτΕ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΣΑΥ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης 

Αντιά» 
 
 
 
 

 

Σελίδα 18 από 37 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  (συνέχεια) 

 
 Να εφαρμόζεις τους κανόνες Ασφαλείας και Υγιεινής της εργασίας 

και να υπακούς στις εντολές των Υπευθύνων. 
 Να επιλέγεις και να εφαρμόζεις ασφαλείς μεθόδους εργασίας 

παίρνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις για τον εαυτό σου και τους 
συναδέλφους σου. 

 Αν δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο ασφαλής τρόπος εργασίας ή δεν 
καταλαβαίνεις τις οδηγίες της εργασίας ρώτα τον Προϊστάμενό σου. 

 Να διαλέγεις τα σωστά εργαλεία για την εργασία που θα εκτελέσεις. 
 Να οργανώνεις την εργασία που πρόκειται να κάνεις. 
 Δεν πρέπει να καθυστερείς την εκτέλεση της εργασίας σου, αλλά 

ούτε και να βιάζεσαι. 
 Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία σκέψου τους πιθανούς 

κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθείς εσύ και οι 
συνάδελφοί σου. 

 Φρόντιζε για την ασφάλεια του διπλανού σου, όπως θα ήθελες και 
αυτός να φροντίζει για σένα. 

 Να ακολουθείς πιστά τα σήματα των πινακίδων ασφαλείας. 
 Μην αναπαύεσαι και κοιμάσαι σε επικίνδυνους χώρους. 
 Μην μεταφέρεις και καταναλώνεις οινοπνευματώδη ποτά κατά τη 

διάρκεια της εργασίας σου. 
 Να ειδοποιείς αμέσως τον Προϊστάμενό σου αν διαπιστώσεις βλάβη 

στις μηχανές ή εγκαταστάσεις ή ακόμη και ανθρώπινο λάθος που 
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. 

 Μην παρενοχλείς, μετατοπίζεις, βλάπτεις ή καταστρέφεις 
εγκαταστάσεις χωρίς την άδεια του Προϊστάμενου σου. 

 Μην ρίχνεις στα δάπεδα αντικείμενα ή ουσίες που μπορεί να τα 
κάνουν ολισθηρά. 

 Μην έχεις την πλάτη σου γυρισμένη προς το κενό όταν τραβάς 
κάποιο υλικό που είναι βαρύ ή κάτι που έχει σκαλώσει. 

 

  
 Να συγκρατείς σταθερό το υλικό που πρόκειται να μετακινήσεις, έτσι 

ώστε να μην μπορεί να σου φύγει ή να γλιστρήσει. 
 Μη στέκεσαι κάτω από κρεμασμένα φορτία ή φορτία που 

ανυψώνονται ή κοντά σε τεντωμένα σχοινιά και συρματόσχοινα. 
 Μην μπαίνεις σε κλειστούς χώρους αν δε βεβαιωθείς ότι αερίζονται 

κανονικά, ότι δεν είναι επικίνδυνοι, εκτός αν έχεις λάβει τα κατάλληλα για 
την περίπτωση μέτρα ασφάλειας. 

 Μην επαναπροσδιορίζεις, απομακρύνεις, τροποποιείς, χαλάς, 
καταστρέφεις οποιαδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

 Μη χρησιμοποιείς εξοπλισμό, υλικά και συσκευές των οποίων η χρήση 
δεν σου έχει εξουσιοδοτηθεί. 

 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 Να χρησιμοποιείς τα προβλεπόμενα ασφαλή μέσα πρόσβασης ή 

εξόδου κατά την προσέλευση ή την αποχώρησή σου από την εργασία. 
 Μην κυκλοφορείς άσκοπα εντός του εργοταξίου. 
 Μην κυκλοφορείς σε χώρους εγκαταστάσεως και λειτουργίας ή 

κυκλοφορίας μηχανημάτων μόνο στους προβλεπόμενους ασφαλείς 
διαδρόμους. 

 Απαγορεύεται να επιβιβάζεσαι σε οχήματα, μηχανήματα και γενικά σε 
οποιοδήποτε μηχάνημα που δεν έχει κατασκευαστεί για τη μεταφορά 
ανθρώπων. 

 Φρόντισε να παραμένουν ελεύθεροι οι διάδρομοι κυκλοφορίας, τα 
κλιμακοστάσια, οι σκαλωσιές από εμπόδια και διάφορα υλικά. 

 Να κοιτάζεις πίσω πριν οπισθοχωρήσεις. 
 Μην παραμένεις μεταξύ δυο οχημάτων ή πίσω από όχημα που έχει 

σταματήσει προσωρινά. 
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ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
 
 Να διατηρείς τους διαδρόμους κυκλοφορίας καθαρούς από μπάζα, 

διάφορα αντικείμενα και άλλα εμπόδια. 
 Να χρησιμοποιείς διαδρόμους με ελάχιστο πλάτος 60 εκατοστά. 
 Χρησιμοποίησε υπερυψωμένες θέσεις εργασίας και διαδρόμους που 

έχουν πλευρική προστασία κατά της πτώσης (κουπαστή σε ύψος ενός 
μέτρου, ενδιάμεση ράβδο και σοβατεπί). 

 Να κατασκευάζεις και να χρησιμοποιείς κεκλιμένες διαβάσεις με 
μικρή κλίση και αντιολισθητική προστασία (εγκάρσια πηχάκια ή 
κατάλληλη επίστρωση). 

 
 
 
 
 

 
 

  
 Να εξετάζεις προσεχτικά τη σκάλα πριν τη χρησιμοποιήσεις. 
 Να προσέχεις τα υγρά, λαδωμένα ή σκεπασμένα με πάγο σκαλιά. 
 Μη χρησιμοποιείς προχειροφτιαγμένες, ελαττωματικές  σκάλες ή 

σκάλες με κακοκαρφωμένα εξωτερικά σκαλοπάτια. 
 Να στερεώνεις τις σκάλες για να αποφεύγεις τα γλιστρήματα και τις 

ανατροπές. 
 Να βεβαιώνεσαι ότι η σκάλα προεξέχει περισσότερο από 1 μέτρο από 

το επίπεδο που θέλεις να φτάσεις. 
 Να θυμάσαι ότι η σωστή κλίση μίας σκάλας είναι 1:4. 
 Μη γέρνεις προς τα πλάγια όταν είσαι πάνω σε σκάλα. 
 Να βλέπεις προς τη σκάλα όταν ανεβαίνεις και κατεβαίνεις. 
 Μην κρατάς στα χέρια σου εργαλεία ή άλλα βαριά αντικείμενα όταν 

κινείσαι σε φορητή σκάλα, καλύτερα δέσε τα στο σώμα σου ή βάλε τα σε 
σάκο κλειστό και δεμένο πάνω σου ή ανέβασέ τα με σχοινιά. 

 Μη χρησιμοποιείς μεταλλικές σκάλες κοντά σε ηλεκτροφόρα στοιχεία 
και γραμμές. 

 Μην ενώνεις με προσωρινά μέσα δυο κλίμακες μικρότερες για να 
φτιάξεις μια μεγάλη. 

 Μην εργάζεσαι σε σκάλα υψηλότερη από 6 μέτρα χωρίς ζώνη 
ασφαλείας. 
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ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ  ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

 Μην αποσυναρμολογείς τις σκαλωσιές ή μέρη αυτών αν δεν λάβεις 
εντολή από τον Προϊστάμενό σου. 

 Να προσέχεις πάντοτε πού θα στηρίξεις τη σκαλωσιά (πχ όχι σε 
πέτρες) και πώς (πχ όχι λοξά), γιατί υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. 

 Να κατασκευάζεις και να χρησιμοποιείς δάπεδα με πλάτος από 60 
ως 150 εκατοστά, αναλόγως της χρήσης τους. 

 Οι σκαλωσιές που χρησιμοποιείς πρέπει να έχουν πλευρική 
προστασία κατά της πτώσης (κουπαστή σε ύψος ενός μέτρου, 
ενδιάμεση ράβδο και σοβατεπί). 

 Μην αφήνεις κενά μεταξύ των μαδεριών που χρησιμοποιείς για 
δάπεδο. Τα μαδέρια πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 5 
εκατοστά. 

 Μην ανεβαίνεις σε σκαλωσιά αν δεν αισθάνεσαι καλά ή πάσχεις από 
υψοφοβία. 

 Μην ανεβαίνεις σε σκαλωσιές όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το 
επιτρέπουν (βροχή, αέρας, πάγος). 

 Να χρησιμοποιείς σκαλωσιές πιστοποιημένες που φέρουν σφραγίδα 
του κατασκευαστή τους. 

 Μη χρησιμοποιείς σκουριασμένες ή εμφανώς κακομεταχειρισμένες 
σκαλωσιές. 

 
 

 
 

  
 Να φυλάγεις τα εργαλεία σε ασφαλείς θέσεις. 
 Μην εγκαταλείπεις στο έδαφος ή στο δάπεδο εργασίας κοφτερά ή 

αιχμηρά αντικείμενα (καρφιά, φτυάρια, αξίνες κλπ). 
 Μην τοποθετείς στις τσέπες σου εργαλεία ή άλλα αντικείμενα με οξεία 

κόψη ή αιχμή. Πρέπει να μπαίνουν σε ειδικούς σάκους – κιβώτια. 
 Να τοποθετείς τα εργαλεία και τα διάφορα υλικά μέσα σε σακίδια όταν 

εργάζεσαι σε κλίμακες. 
 Μη χρησιμοποιείς εργαλεία που δεν είναι σε καλή κατάσταση. 
 Να χρησιμοποιείς πάντα τα κατάλληλα εργαλεία για την κάθε εργασία. 
 Μην χρησιμοποιείς πεπιεσμένο αέρα για καθάρισμα της στολής 

εργασίας σου. 
 Γνώριζε ότι για τα ατυχήματα δεν ευθύνονται τα εργαλεία, αλλά αυτοί 

που τα χρησιμοποιούν. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
 

 Μην χρησιμοποιείς μηχανές, εργαλεία και συσκευές για άλλο 
σκοπό από εκείνο που έχουν μελετηθεί ή κατασκευαστεί. 

 Μην επεμβαίνεις σε χειριστήρια, μηχανήματα ή ηλεκτρικά 
δίκτυα, ή συσκευές εφ΄ όσον δεν έχεις πάρει εντολή να τα 
χειρίζεσαι ή να τα συντηρείς. 

 Μην αφήνεις στη μέση εργασίες που σχετίζονται με 
ηλεκτρολογικά, δημιουργώντας έτσι ανασφαλείς καταστάσεις. 

 Μην έρχεσαι σε επαφή με στοιχεία ή ηλεκτροφόρα καλώδια, 
οποιαδήποτε τάση και αν έχουν. 

 
 Να διακόπτεις την παροχή του ρεύματος όταν εκτελείς 

ηλεκτρολογικές εργασίες. 
 Να χρησιμοποιείς τις οδηγίες χρήσης των ηλεκτρικών/ 

ηλεκτρονικών συσκευών. 
 Μη χρησιμοποιείς συσκευές με φθαρμένη μόνωση. 
 Μη πιέζεις τα σημεία επαφής τους με το ηλεκτρικό δίκτυο. 
 Να θέτεις εκτός λειτουργίας τις συσκευές για αλλαγές ή 

τροποποιήσεις. 
 Να χρησιμοποιείς μη αγώγιμο εξοπλισμό. 
 Να καλύπτεις, καταγράφεις ή σκεπάζεις όλα τα καλώδια. 
 Να τοποθετείς τις καλωδιώσεις έτσι ώστε να μην είναι εύκολη 

η ζημιά από τρίτους. 
 Να χρησιμοποιείς ειδικές διατάξεις ασφαλείας όταν 

χρησιμοποιείς ρεύμα υψηλής τάσης. 
 Να κλειδώνεις πάντοτε τον υποσταθμό και τους σταθμούς 

ελέγχου.  
 

  
 Να χρησιμοποιείς το μηχάνημα σύμφωνα με το εγχειρίδιο 

λειτουργίας του κατασκευαστή που το συνοδεύει. 
 Να αποφεύγεις ευρεσιτεχνίες, προσαρμογές, υπερφορτώσεις 

γιατί δημιουργούν κινδύνους οι οποίοι οδηγούν ακόμη και σε 
θανατηφόρα ατυχήματα. 

 Μη μεταφέρεις προσωπικό με ΜΕ. 
 Να κατεβάζεις όλα τα εξαρτήματα (π.χ. λεπίδα, αναμοχλευτής, 

κάδος) κατά την στάση ή στάθμευση μηχανήματος. 
 Να δίνεις προσοχή στα εναέρια εμπόδια (ιδίως δίκτυα ΔΕΗ).   
 Μην ανεφοδιάζεις το μηχάνημα σε θέση λειτουργίας. 
 Μην εγκαταλείπεις το μηχάνημα ενώ ακόμη λειτουργεί. 

 
 Μην υπερφορτώνεις το φορτηγό σου. 
 Να σκεπάζεις την καρότσα όταν μεταφέρεις ψιλόκκοκα αδρανή. 
 Να βεβαιώνεσαι ότι δεν βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα δίπλα 

στο φορτηγό, πριν ξεκινήσεις. 
 Να ασφαλίζεις το φορτηγό κατά τη στάση και τη φόρτωση. 
 Να διατηρείς τα ελαστικά πάντα σε καλή κατάσταση. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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 Να ελέγχεις τον εξοπλισμό και τα εργαλεία τους σύμφωνα με τις 

οδηγίες των κατασκευαστών και να τον διατηρείς σε καλή 
κατάσταση. 

 Να ελέγχεις ότι όλος ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με μετρητές 
οι οποίοι έχουν  πιστοποιητικό βαθμονόμησης σε ισχύ, αν 
απαιτείται, ή έχουν βαθμονομηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους, λειτουργούν ικανοποιητικά και 
αντικαθίστανται όταν υποστούν βλάβη. 

 Να ελέγχεις τα καλώδια, τους μετρητές, και την ένταση του 
ρεύματος. 

 Να φοράς κατάλληλη μάσκα με σκούρο γυαλί και να 
χρησιμοποιείς κατάλληλα γάντια. 

 Μην επεμβαίνεις στην εσωτερική καλωδίωση και 
συνδεσμολογία της μηχανής εκτός εάν έχεις οριστεί. 

 Μη φέρεις ποτέ σε επαφή τσιμπίδα ή ηλεκτρόδιο με φιάλη 
αερίου. 

 Να γειώνεις πάντοτε τη μηχανή. 
 Μην αλλάζεις ηλεκτρόδια ή καλώδια αν δεν φοράς γάντια. 
 Μη χρησιμοποιείς φθαρμένα καλώδια. 
 Να σκεπάζεις τα καλώδια που βρίσκονται σε διάδρομο 

κυκλοφορίας με σανίδες ή μαδέρια. 
 Να ελέγχεις συχνά τα καλώδια (κατόπιν διακοπής λειτουργίας) 

και να τα επισκευάζεις ή αντικαθιστάς όταν παρουσιάσουν 
φθορά. 

 Μη συγκολλείς σε υγρή βάση ή δάπεδο ή όταν βρέχει. 
 Μη χρησιμοποιείς βρεγμένο εξοπλισμό. 

 
 

  
 Να χρησιμοποιείς πάντοτε τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που 

σου έχουν χορηγηθεί. Η χρήση τους δεν αποτελεί επιλογή αλλά 
υποχρέωση. 

 Να συντηρείς και να διατηρείς σε άριστη κατάσταση τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας που σου χορηγήθηκαν και να τα 
τοποθετείς σε ασφαλές μέρος μετά το τέλος της εργασίας σου. 

 Μη φοράς ποτέ σαγιονάρες, τακούνια, πέδιλα και άλλα 
ακατάλληλα παπούτσια. 

 Να μη φοράς μαντήλια λαιμού, αλυσίδες, δαχτυλίδια, ταυτότητες 
και ρούχα που προεξέχουν, γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρού 
τραυματισμού από πιάσιμο. 

 Μην κυκλοφορείς γυμνός από τη μέση και πάνω και μη φοράς 
κοντά παντελόνια ή σορτς. Κινδυνεύεις από ηλίαση, ψύξη, 
τσιμπήματα και γδάρσιμο. 

 Να φοράς πάντοτε το προστατευτικό κράνος σου. 
 Να φοράς πάντοτε τα προστατευτικά παπούτσια σου. 
 Να φοράς προσωπίδες ή/και γάντια όταν η εργασία μπορεί να 

βλάψει τα μάτια ή/και τα χέρια αντίστοιχα. 
 Να φοράς ζώνη ασφαλείας όταν δεν υπάρχει άλλος 

αποτελεσματικός τρόπος προφύλαξης από πτώση. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΪΩΝ - ΕΚΡΗΞΕΩΝ  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

 Μην καπνίζεις σε χώρους ή εγκαταστάσεις επικίνδυνες για έκρηξη 
ή πυρκαϊά. 

 Μην πετάς το τσιγάρο στα σκουπίδια. 
 Μην χρησιμοποιείς φωτιά για προσωπική εξυπηρέτηση και 

θέρμανση. 
 Μην τοποθετείς καύσιμα ή εκρηκτικά κοντά σε ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 
 Τοποθέτησε σε ασφαλή θέση τα εύφλεκτα υλικά. 
 Μάθε πού βρίσκονται οι πυροσβεστήρες, πώς λειτουργούν και τί 

είδους φωτιές σβήνουν. 
 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
 

 Φρόντισε για την καθαριότητα του εργοταξίου και ειδικότερα της 
θέσης εργασίας σου και των εργαλείων σου. 

 Να επιστρέφεις στην κανονική τους θέση όλα τα εργαλεία και τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποίησες και να αναφέρεις κάθε τυχούσα 
βλάβη ή ανάγκη συντήρησης και επισκευής που διαπίστωσες. 

 Απέφυγε να ρυπαίνεις τους χώρους του εργοταξίου, μην πετάς 
ανεξέλεγκτα διάφορα υλικά, σκουπίδια και μπάζα εντός αυτού. 

 Να διατηρείς τους χώρους των αποδυτηρίων, χώρων εστίασης, 
αποχωρητηρίων καθαρούς και σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να 
επικρατούν υγιεινές συνθήκες. 

 
 

  Να αναφέρεις αμέσως στους Προϊσταμένους σου οτιδήποτε 
σχετίζεται με την υγεία σου, ασθένεια, αιφνίδια αδιαθεσία, ελαφρύ ή 
βαρύ τραυματισμό. 

 Μην περιποιείσαι το τραύμα μόνος σου, πήγαινε αμέσως για 
παροχή πρώτων βοηθειών. 

 Μην επανέρχεσαι στη εργασία σου μετά από τραυματισμό ή 
ασθένεια πριν διαπιστώσει ο γιατρός ότι είσαι ικανός για εργασία. 

Σε περίπτωση ατυχήματος: 
 Εκτίμησε την κατάσταση (κίνδυνοι για σένα, το θύμα, τους 

γύρω όπως ηλ. ρεύμα και εκτίμησε τρόπους αντιμετώπισης) 
 Διασφάλισε το χώρο (απομάκρυνε τον κίνδυνο από το θύμα) 
 Δώσε επείγουσα βοήθεια αναλόγως της περίπτωσης, αν 

γνωρίζεις (θύμα με πλήρεις αισθήσεις, χωρίς αισθήσεις, αλλά 
αναπνοή, χωρίς αναπνοή αλλά με σφυγμό, χωρίς σφυγμό)  

 Ζήτησε επιπλέον βοήθεια (κουτί πρώτων βοηθειών, 
ειδικευμένο άτομο, ΕΚΑΒ) 

Όταν καλείς το ΕΚΑΒ πρέπει πάντα να δίνεις τις ακόλουθες πληροφορίες : 

 Τον αριθμό του τηλεφώνου σου, 
 Την ακριβή τοποθεσία του γεγονότος, αριθμό οδού αν είναι 

γνωστός και χαρακτηριστικά σημεία, τρόπος προσέγγισης 
κλπ, 

 Το είδος και τη σοβαρότητα του ατυχήματος, 
 Τον αριθμό, το φύλο και περίπου την ηλικία των θυμάτων, και 

οτιδήποτε γνωρίζεις για την κατάσταση τους, και Λεπτομέρειες για 
τους κινδύνους που προκάλεσαν το ατύχημα, πχ αέρια, επικίνδυνα 
υλικά(εύφλεκτα ή διαβρωτικά), ηλεκτρική γραμμή ισχύος, ομίχλη. 
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Διαγωνισμών 

 

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

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων δια φορτηγών ιδιωτικής 
χρήσεως. 

1974 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με τις Γ1/2400/75 (371/Β/75) 
και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με την Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσι. 
 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Δ. 17/78 

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. δ/τος περί ασφάλειας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 
 

1978 20/Α Π.Δ.95/78 Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. 
. 

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αρ.115 συμβάσεως 
"περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας" 
(78/610/ΕΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού/ διορθώσεις σφαλμάτων. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς 
εντός κατοικημένων περιοχών. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομικές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας " που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση 
με αυτή. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας 
 

1985 212A N. 1568/85 Νόμος Πλαίσιο 
 

1985 280/B ΥΑ 2στ/1539/85 Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού & των εργαζόμενων από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
 

1986 570/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
56206/1613 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 
85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 
και 11ης Ιουλίου 1985. 
 

1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδόμων και εν γενεί 
τεχνικών έργων. 

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. 
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1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα. 
 

1987 624/Β ΥΑ Β/19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 
 

1987 624/Β ΥΑ Β/19339/1945/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, κατασκευασμένες από κεκραμμένο ή 
μη αλουμίνιο. 
. 

1987 625/Β ΥΑ Β/1934/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα. 
 

1988 138/A Π.Δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) και Γιατρού Εργασίας, 
Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των 
Εργαζόμενων"  
 

1988 751/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
69001/1921 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή  τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος 
 

1989 567/B ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Προστασία  των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους με 
την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισμένων 
δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ). 
 

1990 11/A Π.Δ 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων.[ΤΡ.Π.Δ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση 
των ανήλικων. 
 

1991 180/A Π.Δ.49/91 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.31/90 
 

1991 38/A Π.Δ. 85/91 Προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που διατρέχουν λόγο της 
έκθεσης τους στο θόρυβο  κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
86/188 ΕΟΚ. 
 

1991 431/Β ΥΑ 12479/Φ17/414/91 Απλά δοχεία πίεσης 
 

1991 487/Β ΥΑ Β./15233/3.7.91 Σχετικά με συσκευές αερίου. 
 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου προσωπικού 
στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. 
 

1992 74/A Π.Δ. 157/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 Υγιεινή και 
Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 
 

1993 34/A Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ.  
 

1993 160/A Π.Δ. 377/93 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ 
σχετικά με τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996) 
 

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα 
ατομικής προστασίας.  
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/93 

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και 
συσκευών αερίου. 
 

1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/93 

Κανονισμός  παραγωγής  και  διάθεσης  στην  αγορά  συναρμολογούμενων  
μεταλλικών  στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση  μεταλλικών  
σκαλωσιών. 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/93 

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και 
των συσκευών αερίου. 
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1994 220/A Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 89/655/ΕΟΚ 
 

1994 220/A Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

1994 221/A Π.Δ. 397/94 Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων 
όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ. 

1994 221/A Π.Δ. 398/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία για τη χρήση  σε 
εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/70/ΕΟΚ 
 

1994 221/A Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες  κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
90/394 ΕΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής απόφασης των υπουργών 
Εθν. Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα 
ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ 
και 93/68/ΕΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 

1995 6/A  Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 
398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγο έκθεσης 
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 
 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Δ. 18/96 Τροποποίηση του Π.Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

1996 212/A Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.  
 

1997 150/Α Π.Δ  174/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 186/95 

1997 150/Α Π.Δ  175/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 70α/ 88 

1997 150/Α Π.Δ 176/97 Μέτρα  για  την  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  εργασία  των  
εγκύων, λεχώνων  και  γαλουχουσών  εργαζομένων , σε  συμμόρφωση  με  την  
οδηγία  92/85/ΕΟΚ 
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1998 67/Α Π.Δ 62/98 Μέτρα  για  την  προστασία  των  νέων  κατά  την  εργασία  , σε  συμμόρφωση  με  
την  οδηγία  94/33/ΕΚ 

1999 9/Α Π.Δ 15/99 Τροποποίηση  του  π.δ  ΄΄Προστασία  των  εργαζομένων  από  κινδύνους  που  
διατρέχουν  λόγω  της  έκθεσης  τους  σε  βιολογικούς  παράγοντες  κατά  την  
εργασία  σε  συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  90/679/ΕΟΚ  και  93/88/ΕΟΚ’’  (97/Α) 
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ  174/97 (150/Α) σε  συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  
97/59/ΕΚ  και  97/65/ΕΚ  της  Επιτροπής. 

1999 94/Α Π.Δ 88/99 Ελάχιστες  προδιαγραφές  για την  οργάνωση  του  χρόνου  εργασίας  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  93/104/ΕΚ 

1999 94/Α Π.Δ 89/99 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94  ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  
για  τη  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  την  
εργασία  τους  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄  (220/Α) σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95.63/ΕΚ  του  Συμβουλίου 

1999 102/Α Π.Δ 95/99 Όροι ίδρυσης  και  λειτουργίας  Υπηρεσιών  Προστασίας  και  Πρόληψης 

1999 134/Α Π.Δ 136/99 Οργάνωση  Υπηρεσιών  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας. 

2000 111/Α Π.Δ 127/00 Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  π.δ  399/94 ΄΄ Προστασία  των  εργαζομένων  
από  τους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  έκθεση  σε  καρκινογόνους  
παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  του  Συμβουλίου  
90/394/ΕΚ΄΄ ( 221/Α) σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  97/42-ΕΚ  του  Συμβουλίου. 

2000 241/Α Π.Δ 304/00 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94 ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και   υγείας  
για  την  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  
την  εργασία  τους  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ 220/Α/19-
12-94) όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ 89/99΄΄Τροποποίηση  του  π.δ 
395/94 σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95/63/ΕΚ  του  Συμβουλίου΄΄(ΦΕΚ 94/Α/13-
5-1999)      

2000 1176/Β ΑΠ. οικ 433 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου 
για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου. 

2001 266/Β ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177 Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 
 

2001 686/Β ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο. 

2003 16/Α ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889 Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) 

2003 946/Β ΥΑ 502/9-7-2003 Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 44/Α Π.Δ. 42/0/21.2.2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο 
από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης 
Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E. L 
23/57/28-01-2000). 

 
2003 44/Α Π.Δ.43/03/21.2.2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από 

τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 
(E.E. L 138/01-06-1999). 
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ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

2003 50/A Π.Δ.50/03/3.3.2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του 
Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που 
αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου. 

2003 892/B 3/14/2.7.2004 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις 
Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Β’ 
ημερολογιακό εξάμηνο 2003. 

2003 946/B ΔΙΠΑΔ/οικ/52 Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 1186/B Οικ 
15085/593/25.8.2003 

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 
 

2003 1624/B 131784/5.11.2003 Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
 

2003 875/B 130621/2.7.2003 Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι 
ανήλικοι.  

 

2004 470/Β/ Φ.7.5/1816/88/5.3.200
4 

Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις 

2004 845/B 80025/9.6.2004 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: α) Συνθηκών Εργασίας, β) 
Διαχείρισης της Πληροφορικής, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής 
Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, και γ) Κέντρου Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας. 

2004 121/A Π.Δ. 
155/2004/5.7.2004 

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 ¨Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας 
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ¨ (Α’ 220) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΠ 
 
 
Στις ....../....../2020_....... διανεμήθηκαν τα παρακάτω Μέσα Ατομικής Προστασίας  
 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
στους παρακάτω εργαζόμενους στους οποίους έγινε εκπαίδευση ασφάλειας 
σχετικά με 

1. τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας που ισχύει για τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης 

2. τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία 
3. τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

 
Για την εκπαίδευση ασφάλειας χρησιμοποιήθηκε το έντυπο που επισυνάπτεται. 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

……………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Υπόδειγμα για την «Εκ των προτέρων γνωστοποίηση» του έργου 
(ΠΔ 305/1996, Άρθρο 3, Παράγραφος 12) 

 

Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

 

Αριθμός αδείας:  

 

Κύριος του έργου:  

 

Είδος του έργου:  

 

Kύριος Ανάδοχος του έργου:  

 

Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου:  
 

Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου:  

 

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών:  

 

Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου:  

 

Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο: 

 

Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούμενων στο εργοτάξιο: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

ΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 

10 Εκσκαφές και 
χωματουργικές 
εργασίες  

Πτώσεις ατόμων στην 
εκσκαφή  

 Περίφραξη 
 Σήμανση 

 

Πτώσεις οχημάτων 
στην εκσκαφή 

 Σήμανση- περίφραξη 
 Τήρηση απόστασης ασφαλείας από το χείλος του 

πρανούς 

 

Πτώσεις υλικών και 
αντικειμένων 

 Περίφραξη 
 Αποθέσεις υλικών σε απόσταση ασφαλείας από το 

χείλος του πρανούς (τουλάχιστον 0,60 μέτρα) 
 Έμπειρο προσωπικό 
 Επίβλεψη εργασιών 

 

Σκόνη  Διαβροχή μπαζών και οδών κυκλοφορίας οχημάτων. 
 Σκέπασμα φορτηγών που μεταφέρουν λεπτόκοκκο 

υλικό εκσκαφής και πλήρωσης. 

 

Υπόγεια δίκτυα  Ενημέρωση για τα υπάρχοντα δίκτυα (σχέδια,κλπ) 
 Χειρωνακτική εκσκαφή 
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ΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 

15 Πλακοστρώσεις Πτώσεις υλικών και 
αντικειμένων 

 Περίφραξη 
 Αποθέσεις υλικών σε απόσταση ασφαλείας από το 

χείλος του πρανούς (τουλάχιστον 0,60 μέτρα) 
 Έμπειρο προσωπικό 
 Επίβλεψη εργασιών 

 

Σκόνη  Χρήση ΜΑΠ και ειδικότερα γυαλιά κατά την κοπή 
πλακών 

 Σκέπασμα φορτηγών που μεταφέρουν πλάκες 

 

Ηλεκτροπληξία κατά 
την χρήση κοπτικών 

 Έλεγχος καλωδίων και μονωτικών 
 Έμπειρος χειριστής 

 

20 Καλουπώματα / 
ξεκαλουπώματα 

Κτυπήματα στα χέρια  Έμπειρο συνεργείο από καλουπατζήδες  
 Γάντια 
 Εκτεταμένη χρήση έτοιμων καλουπιών ή 

ευκολοσύνδετων καλουπιών (μεταλλότυποι) 

 

Κτυπήματα στα πόδια  Μεταφορά στοιχείων με προσοχή – δύο άτομα όπου 
χρειάζεται 

 Μηχανική μεταφορά (δες Κτυπήματα στο σώμα από 
μεταφορά στοιχείων με ανυψωτικό) 

 Παπούτσια ασφαλείας 
 Στάθμευση φορτηγού κοντά στο σημείο χρήσης των 

υλικών 

 

Κτυπήματα στο σώμα 
από μεταφορά 
στοιχείων με 
ανυψωτικό (για 
ανυψωτικές εργασίες 
δες αντίστοιχη 
δραστηριότητα) 

 Σαμπάνιασμα από έμπειρο σαμπανιαδόρο  
 Έμπειρος, αδειούχος χειριστής 
 Κουμάντο – επίβλεψη από τον εργοδηγό 
 Απομάκρυνση προσωπικού από την πορεία κίνησης 

του φορτίου  
 Συνεχής οπτική επαφή χειριστή με το φορτίο 
 Γάντια 
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ΑΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 

 Παπούτσια ασφαλείας 
 Κράνος ασφαλείας 

Ρινίσματα από τις 
πεταλούδες στα μάτια 

 Μη ψαθυρές πεταλούδες 
 Γυαλιά  
 Χρήση προκατασκευασμένων καλουπιών 
 Χρήση καλουπιών με βιδωτές πεταλούδες 

 

Υποχώρηση  
μεταλλότυπου 

 Εγκεκριμένη μελέτη μεταλλότυπου 
 Απαγόρευση χρήσης ημιτελούς μεταλλότυπου 
 Ασφαλής έδραση μεταλλότυπου 
 Αντιστήριξη 

 

  Πτώση από ύψος   Σταθερή θέση εργασίας εργαζόμενου  
 Ατομική προστασία έναντι πτώσης (πρόσδεση σε 

σταθερό σημείο με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων) 

 

21 Μεταφορά 
οπλισμού 

Λύσιμο και πτώση 
οπλισμού 

 Έμπειροι κουμανταδόροι 
 Ασφαλές δέσιμο φορτίου (πνιχτό) 
 Αποστάσεις ασφαλείας 

 

 Τοποθέτηση 
οπλισμού  

Κοψίματα, τρυπήματα  Μικρές ποσότητες  
 Προ-μορφωμένος οπλισμός 
 Γάντια 
 Σταθερή θέση εργασίας εργαζόμενου  
 Κράνος 
 Χειρισμός του οπλισμού κάτω από το ύψος του 

θώρακα  

 

Πτώση από ύψος   Σταθερή θέση εργασίας εργαζόμενου  
 Ατομική προστασία έναντι πτώσης (πρόσδεση σε 

σταθερό σημείο με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων) 

 

22 Σκυροδετήσεις  Τσιμέντο στα μάτια  Έμπειρος χειριστής της μπούμας  
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 Καθαρή πρέσα 
 Γυαλιά ή/και  άμεσο πλύσιμο 
 Συνεχής επαφή χειριτή πρέσας και σημείου έκχυσης  

 
 
 

Τσιμέντο στο σώμα   Γάντια 
 Γαλότσες 
 Ρούχα εργασίας που καλύπτουν όλο το σώμα 

 

Κτύπημα από τη 
μπούμα 

 Έμπειρος χειριστής της μπούμας 
 Οπτική επαφή του χειριστή με τη μπούμα 
 Καλή συντήρηση της πρέσας και καλός καθαρισμός 

 

Ηλεκτροπληξία  Έλεγχος εναερίων καλωδίων τάσης πριν την στάση της 
πρέσας – εξασφάλιση μη επαφής της μπούμας της 
πρέσας με τα καλώδια 

 

30 Μεταλλικές 
κατασκευές  

Κτυπήματα στα χέρια  Γάντια  
Κοπή με τροχό  Τροχός με προστατευτικό 

 Τακτική συντήρηση 
 Εξασφάλιση τροχού από πτώση 

 

31 Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες 

Ηλεκτροπληξία 
Εγκαύματα 

 Ειδικευμένο προσωπικό. 
 Συντήρηση εξοπλισμού. 

 Εργασία σε στεγνό δάπεδο. 

 

Ακτινοβολία  Κατάλληλα ΜΑΠ  
Πυρκαγιά  Ειδικευμένο προσωπικό 

 Καθαρισμός περιοχής από εύφλεκτα υλικά 
 Πυροσβεστήρες σε ετοιμότητα 

 

40 Χρήση 
ανυψωτικού  

Ανατροπή 
ανυψωτικού 

 Έμπειρος χειριστής 
 Έλεγχος χώρου και διαδρομής φορτίου 
 Έλεγχος φορτίου - διαγράμματος ανυψωτικής 

ικανότητας 
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 Έλεγχος στήριξης 
 Ουδείς από την πλευρά κίνησης του φορτίου 

Κατάρρευση 
ανυψωτικής διάταξης 

 Πιστοποιημένη ανυψωτική διάταξη 
 Περιοδικός έλεγχος του μηχανήματος 
 Περιοδική συντήρηση του μηχανήματος 
 Κανείς κάτω από τη διαδρομή του φορτίου και την 

μπούμα – Αποκλεισμός του χώρου 

 

Πτώση φορτίου   Πιστοποιημένα (CE) παρελκόμενα 
 Σαμπανιάρισμα με την επίβλεψη του χειριστή 
 Ουδείς κάτω  από τη διαδρομή του φορτίου και την 

μπούμα 
 Κράνος  

 

Πρόσκρουση του 
φορτίου 

 Έμπειρος χειριστής 
 Οπτική επαφή χειριστή και φορτίου  
 Διακοπή εργασιών με αέρα πάνω από 8 μποφόρ ή και 

λιγότερο ανάλογα με το βάρος και την επιφάνεια του 
φορτίου 

 Κατακόρυφη μόνον ανύψωση του φορτίου 
 Μεταφορά του φορτίου σε χαμηλό ύψος  

 

Ηλεκτροπληξία   Έλεγχος εναερίων καλωδίων τάσης 
 Έμπειρος χειριστής 
 Αίτηση διακοπής τάσης σε περίπτωση ανάγκης  

 

50 ΔΙΑΦΟΡΑ    
Εργασίες σε 
ύψος (σε όλες τις 
φάσεις) 

Πτώσης ατόμου από 
ύψος 

 Χρήση ασφαλούς πρόσβασης.  
 Ασφαλές δάπεδο εργασίας. 
 Ζώνες ασφαλείας ή προστασία με κιγκλιδώματα.  
 Έμπειρο προσωπικό. 
 Καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση εργαζομένων 

 





 ΚτΕ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΣΑΥ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης 

Αντιά» 
 
 
 
 

 

Σελίδα 37 από 37 
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 Σήμανση ασφαλείας 
Μεταφορές 
υλικών 

Πτώσεις αντικειμένων  Ορθή τοποθέτηση αντικειμένων στα αυτοκίνητα 
 Ασφάλιση αντικειμένων 
 Αποφυγή υπερφόρτωσης 
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 Κάρυστος:     /     /2020 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΥΓΕΙΑΣ για το έργο: 

 

 
 

 

 
«Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 

 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

   

 
 
 
 

 ΕΙΝΑΙ          [  ]  
Αυτό το αντίτυπο  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ και έχει ΑΡΙΘΜΟ  _ _ 

 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  [  ]  
 

Κάτοχος αντιτύπου:                      ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

0   

   

   

   
ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Ανάδοχος ανέλαβε την εκτέλεση του Έργου. Το έργο αφορά  την κατασκευή νέας 

δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Αντιά. 

Οι μελέτη  του Έργου εκπονήθηκαν από τον Δήμο Καρύστου 

Ο ΦΑΥ εκπονείται σύμφωνα με τις νομοθετικές υποχρεώσεις της μελετητικής ομάδας. Η 

οποία έχει λάβει υπόψη της στοιχεία που αφορούν γενικότερα στην ασφάλεια του Έργου. Τα 

στοιχεία αυτά, που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση και μελλοντικές επεμβάσεις-

τροποποιήσεις στο Έργο μέχρι τελικής απόσυρσης (κατεδάφιση και διάθεση των υλικών) 

εντάσσονται σε ένα σκεπτικό προσέγγισης της ασφάλειας στη συνολική διάρκεια ζωής του 

Έργου για το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε αυτό, τους τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εργολάβων) και το περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή 

αποτελεί σήμερα state of the art στη διεθνή πρακτική.  

Βέβαια ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα λάβει υπόψη του τα στοιχεία που παρέχονται στον παρόντα ΦΑΥ 

και θα τον τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει σύμφωνα με: 

 τις αλλαγές και προσθήκες στις μελέτες και σύμφωνα με τα «ως κατασκευάστηκαν» 

σχέδια (as built drawings)  

 την τελική επιλογή των υλικών και 

 την μεθοδολογία κατασκευής (οργάνωση, εξοπλισμός, υλικά κλπ) που θα εφαρμόσει στο 

Έργο.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της συμμετοχής και κάθε άλλου φορέα που 

άμεσα ή έμμεσα εμπλέκεται στο Έργο, ο οποίος οφείλει επίσης να συνεισφέρει με τη λήψη 

κάθε δυνατού μέτρου, στα πλαίσια του λογικά εφικτού, για την εκπόνηση του παρόντος ΦΑΥ. 

Φυσικά με την ολοκλήρωση του Έργου ο ΦΑΥ θα παραδοθεί στον Κύριο του Έργου η οποία 

θα έχει την ευθύνη υλοποίησης και ενημέρωσής του.  

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του εν λόγω έργου. Δεν καλύπτει 

αντικείμενο τυχόν άλλων εργολαβιών στο χώρο και υπάρχουσες εγκαταστάσεις. 

Ο ΦΑΥ στοχεύει στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη 

διάρκεια ζωής του Έργου καθώς και τις εργασίες σε περίπτωση μερικής ή ολικής μετατροπής 

του, ανακαίνισής του, ακόμη και πλήρους κατεδάφισής του. Λαμβάνεται υπόψη σε κάθε 

περίπτωση επεμβάσεων και ενημερώνεται άμεσα μετά από αυτές από το Συντονιστή σε 

θέματα ασφάλειας και υγείας που θα οριστεί κάθε φορά.  
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Αναλυτικότερα ο ΦΑΥ: 

 καλύπτει όλες τις εργασίες που αναγνωρίσθηκαν ότι μπορεί να απαιτηθούν κατά τη 
λειτουργία και συντήρηση του Έργου, 

 κάνει γενικές αναφορές σε δραστηριότητες στη φάση λειτουργίας του που αφορούν 
στη χρήση του, όταν στις δραστηριότητες αυτές ο σχεδιασμός μπορεί να επηρεάσει 
την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού που απασχολείται σε αυτές.  

 
Ο ΦΑΥ μετά το πέρας της κατασκευής του Έργου, πρέπει να ενημερωθεί από τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ με την προσάρτηση των «ως κατασκευάστηκαν» σχεδίων (as built drawings).  
 
Ο ΦΑΥ στην τελική έκδοση πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία: 

 Γενικές πληροφορίες για το Έργο 

 Δεδομένα από το σχεδιασμό του Έργου 

 Επισημάνσεις για την ασφάλεια και υγεία στο Έργο και τις δραστηριότητες σε αυτό 

 Μητρώο επεμβάσεων στο Έργο 

 Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση του Έργου  

 Φύλλα πληροφοριών ασφάλειας των υλικών (MSDS) 

 Σχέδια του Έργου όπως κατασκευάστηκε 

 Πρόγραμμα συντήρησης 

 Πίνακα νομοθετημάτων για την ασφάλεια 
 
Για τη σύνταξη του παρόντος ΦΑΥ έχουν ληφθεί υπόψη και αναγνωρίζονται όλες οι 
απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. 
 
Σημειώνεται ότι ο ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο της κατασκευής 
και κυρίως της λειτουργίας του Έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που 
κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις λειτουργικές και 
κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά την διάρκεια ζωής του 
Έργου σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ασφάλειας 
και υγείας, την εκάστοτε εμπειρία και γνώση της επιστήμης και της τέχνης και τις 
κοινωνικές απαιτήσεις και πρότυπα. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κύριος του Έργου  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 
 
Επιβλέπουσα υπηρεσία 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Τμήμα Τεχνικών 
Έργων – Προμηθειών & Διενέργειας Διαγωνισμών 
 
Είδος του Έργου και χρήση του 
Πρόκειται για έργο μικρής κλίμακας. 
 
 
Θέση του Έργου 
Τ.Κ. Κομίτου. Οικισμός Αντιά. 
Αριθμός Οικοδομικής Άδειας: 
Δεν απαιτείται 
 
 
Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου:  
Δεν έχει οριστεί συντονιστής ασφάλειας κατά την εκπόνηση της μελέτης του Έργου 
 
 
Ανάδοχος κατασκευής οικοδομικών έργων 
 
 
Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του Έργου  
 
 
Αρμόδιο ΚΕΠΕΚ 
ΚΕΠΕΚ Ευβοίας 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι η εκσκαφή για την κατασκευή της δεξαμενής, ή 
κατασκευή βάσης έδρασης της, η τοποθέτηση ξυλοτύπων και η σκυροδέτηση της δεξαμενής, 
ή μόνωση της, η κατασκευή θαλάμου δικλείδων, η επίχωση της δεξαμενής και τέλος η 
περίφραξη της.   

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Εκσκαφή.  
 Τοποθέτηση ξυλοτύπων. 
 Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού. 
 Σκυροδέτηση δεξαμενής. 
 Σύνδεση βανών και ειδικών τεμαχίων  
 Μόνωση δεξαμενής 
 Επίχωση 
 Περίφραξη. 

 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα τεχνική περιγραφή είναι σύντομη και δεν υποκαθιστά τις 

τεχνικές περιγραφές των επιμέρους μελετών του Έργου. Σε περίπτωση 
αναντιστοιχίας με αυτές, υπερισχύουν οι τεχνικές περιγραφές των 
επιμέρους μελετών. 

 
3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τα δεδομένα που προκύπτουν από το σχεδιασμό του Έργου παρουσιάζονται στα συμβατικά 
τεύχη. Αυτά αφορούν τη μεθοδολογία κατασκευής, τους κανονισμούς, τις εφαρμοσθείσες 
μελέτες καθώς και παραδοχές και κριτήρια σχεδιασμού. Στη συνέχεια, για λόγους 
πληρότητας του ΦΑΥ σύμφωνα με το ΠΔ 305/96, παρατίθενται ενδεικτικά δεδομένα από το 
σχεδιασμό του Έργου. 
Αυτά αφορούν: 

 στις μελέτες που αφορούν στο Έργο, 

 ανάλυση εργασιών σε φάσεις 

 στις γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων, 
 
4. ΜΕΛΕΤΕΣ 
Για την υλοποίηση του έργου χρειάστηκε να γίνουν οι παρακάτω μελέτες: 

 _ 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν  είναι: 
 

 Εκσκαφές για κατασκευή θεμελίων 

 Κατασκευή βάσης έδρασης δεξαμενής. 

 Διάστρωση με σκυρόδεμα (καθαριότητας) 

 Τοποθέτηση ξυλοτύπων και σιδηρού οπλισμού. 

 Σκυροδέτηση δεξαμενής. 

 Κατασκευή θαλάμου δικλείδων. 

 Συνδεσμολογία δικλείδων, ειδικών τεμαχίων κλπ. 

 Μόνωση δεξαμενής 

 Επίχωση της δεξαμενής και περίφραξη της. 
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6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Έχουν ληφθεί υπόψη οι γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 του ΠΔ 17/96 που προσαρμόζονται στα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

 Εξάλειψη κινδύνων 

 Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους 

 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα για την πρόληψή τους  

 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου 
θεωρείται απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
συντήρησης και επισκευής του Έργου 

 Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα (όπου είναι 
δυνατό) 

 Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 
προστασίας  

 Προσαρμογή στην τεχνική ανάπτυξη 

 Σχεδιαστικές, τεχνικές και/ ή οργανωτικές επιλογές για την επίτευξη προγραμματισμού 
των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 
7. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ  
Κάθε επέμβαση που γίνεται στο κτίριο, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, η οποία έχει επίδραση 
σε θέματα ασφάλειας, πρέπει να καταγράφεται σε αρχείο (πχ μητρώο επεμβάσεων στο 
Έργο). Το μητρώο επεμβάσεων στο Έργο πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα 
επέμβαση, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν κάθε φορά (πχ αλλαγή σε οδεύσεις δικτύων 
Η/Μ, αλλαγή χρήσης χώρων, αλλαγή σε εξόδους διαφυγής). 
 
Υπόδειγμα Μητρώου Επεμβάσεων στο Έργο παρατίθεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος 
ΦΑΥ. 
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8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε εργασία συντήρησης του έργου να γίνεται κάτω από την εποπτεία του τεχνικού 
ασφαλείας του Αναδόχου και τον έλεγχο του υπεύθυνου λειτουργίας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων. Ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να 
ενημερώνονται και να παρακολουθούν τις εργασίες, να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τις 
αλλαγές, εξασφαλίζοντας ότι συμπληρώνεται το έντυπο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ (Παράρτημα 2) ή άλλο ισοδύναμο σύστημα. 
 
Για κάθε επιμέρους εργασία θα τηρούνται: 

 Η ελληνική νομοθεσία για την ασφάλεια (δες παράρτημα, όπως συμπληρώνεται στη 
διάρκεια ζωής του Έργου). 

 Οι πλέον της ελληνικής νομοθεσίας απαιτήσεις για την ασφάλεια που θα οριστούν από 
το διοικητικό συμβούλιο (μετά από εισήγηση του Τεχνικού Ασφαλείας σε συνεργασία με 
τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και Συντήρησης των εγκαταστάσεων ή υπόδειξη των τοπικών 
αρχών) 

 Απαιτήσεις των αρμοδίων και τοπικών αρχών (ΚΕΠΕΚ).  

 Οι οδηγίες των προμηθευτών εξοπλισμού. 

 Οι οδηγίες των παρασκευαστών υλικών. 
 
Για τις εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 
εφαρμόζονται κατά περίπτωση, εκτός της ελληνικής νομοθεσίας και των οδηγιών των 
προμηθευτών και κατασκευαστών, και οι αντίστοιχες οδηγίες του ΤΕΕ. 
 
Σημειώνεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά μπορεί να έχουν εφαρμογή περισσότερες 
από μια οδηγίες ασφαλείας. Πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όλες οι οδηγίες 
ασφαλείας που έχουν εφαρμογή. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίμηση της 
επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 
υλοποιείται κάθε φορά. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργοδότης οφείλει να έχει 
στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση της επικινδυνότητας (επαγγελματικού κινδύνου).   
 

8.2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο σωστός καθαρισμός αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διατήρηση καλών συνθηκών 
εργασίας, καθώς συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη των τραυματισμών και των 
επαγγελματικών ασθενειών. Επίσης η καθαριότητα συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση 
υγιούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους και για τους επισκέπτες των 
γραφείων. Οι εργασίες καθαριότητας που θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
των γραφείων θα είναι οι εξής: 

 Καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου. 
 
Ο σωστός καθαρισμός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς καλή θέληση και συμμετοχή 
όλων στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να: 

 Είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα καθαριότητας 

 Συμμετέχουν μη ρυπαίνοντας τον χώρο 

 Φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή 
 
Επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της καθαριότητας των εγκαταστάσεων πρόκειται να 
παίξουν οι επισκέπτες του χώρου. 
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8.2.1. Κίνδυνοι 

Όταν δεν τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα σωστού καθαρισμού δημιουργούνται κίνδυνοι: 

 Πτώσης, γλιστρήματος, παραπατήματος λόγω ολίσθησης σε γλιστερό δάπεδο  

 Πυρκαγιών από την ακατάστατη αποθήκευση υλικών ή απορριμμάτων  

 Υγείας από τη συσσώρευση σκόνης, σκουπιδιών, μικροοργανισμών κλπ 
 
Κατά τις εργασίες καθαρισμού ενδέχεται να αντιμετωπιστούν οι παρακάτω κίνδυνοι 

 Πτώσης, γλιστρήματος, παραπατήματος 

 Πυρκαγιάς  

 Ηλεκτροπληξίας  

 Έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες (εισπνοή, επαφή με δέρμα, επαφή με μάτια, 
κατάποση) 

 
8.2.2. Απαιτούμενα μέτρα προστασίας 

Για τις εργασίες καθαρισμού πρέπει να διασφαλίζεται ότι: 

 Ο καθαρισμός γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα και περιλαμβάνει όλες τους χώρους 
των εγκαταστάσεων. 

 Η διάταξη των χώρων και του εξοπλισμού διευκολύνει τον καθαρισμό τους. 

 Το πρόγραμμα προβλέπει την μικρότερη ενόχληση ή επικινδυνότητα για τους 
εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις και τους επισκέπτες - χρήστες.  

 Εργαλεία, υλικά εύχρηστα ή άχρηστα, δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπονται στα δάπεδα, 
τις σκάλες, τους διαδρόμους, όπου είναι δυνατόν να εμποδίζουν ή να προκαλούν 
ατυχήματα. 

 Όταν οι εργασίες καθαριότητας εκτελούνται σε ώρες χρήσης των χώρων τότε να 
χρησιμοποιούνται ειδικές πινακίδες προειδοποίησης των χρηστών του χώρου (πχ στους 
χώρους που σφουγγαρίζονται να τοποθετούνται πινακίδες ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΓΛΥΣΤΡΗΜΑΤΟΣ!).  

 Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με τις οδηγίες των 
παρασκευαστών των ουσιών καθαρισμού. 

 Ανάλογα με το υλικό των δαπέδων ή την κάλυψή του να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα 
υλικά και μέσα καθαρισμού.  

 Οι ηλεκτρικές σκούπες να συντηρούνται τακτικά και να ελέγχονται για την εκπομπή 
σκόνης. 

 Υπάρχει επαρκής αριθμός δοχείων για απορρίμματα στους κατάλληλους χώρους. 

 Τα καθαριστικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα δάπεδα θα πρέπει να μην αναστέλλουν/ 
μειώνουν την αντιολισθηρότητα των δαπέδων.  

 Γενικά όλα τα καθαριστικά επιφανειών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μην 
αλλοιώνουν τις φυσικές ιδιότητες των επιφανειών (π.χ. χρώμα) και προκύπτουν νέες 
εργασίες.  

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εργασίες σε ύψος σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να διακόπτονται όταν 

επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (θυελλώδεις άνεμοι, ισχυρές 
βροχοπτώσεις, καύσωνας). 

 
Ειδικότερα μέτρα (πχ ιατρικές εξετάσεις προσωπικού, χρήση μασκών και άλλων ΜΑΠ) θα 
προκύψουν από την Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου που θα εκπονηθεί με 
ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας, που θα ορίσει ο ανάδοχος του Έργου ή της επιχείρησης που 
πρόκειται να αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες.  
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8.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

8.3.1. Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: 

 Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού. 

 Προτείνεται η υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανικά μέσα. 

 Σε περιπτώσεις χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων χρησιμοποιείται προσωπικό σε 
κατάλληλη φυσική κατάσταση (χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα).  

 Τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία, το 
μέγεθος, το βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο μεταφοράς. 

 Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν να τους 
γλιστρήσουν τα αντικείμενα που μεταφέρουν.   

 
8.3.2. Χρήση Μηχανών:  

 Τα μηχανήματα και οι μηχανές είναι πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη CE. 

 Οι μηχανές είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας. 

 Η χρήση των μηχανών είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή τους. 

 Οι μηχανές συντηρούνται όπως προβλέπεται και τα μηχανικά τους μέρη είναι 
προφυλαγμένα. 

 Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης, δεν λειτουργούν σε χώρο που δεν 
αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών είναι σε άριστη 
κατάσταση, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους και 
εδράζονται ασφαλώς. Το ανυψούμενο βάρος δεν ξεπερνά ποτέ το προβλεπόμενο και 
λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή ανύψωση (κουμανταδόρος έμπειρος, οπτική επαφή 
φορτίου και χειριστή). 

 Οι μηχανές είναι γειωμένες και διπλά μονωμένες. 

 Οι χειριστές μηχανών έχουν τις απαιτούμενες άδειες (εφόσον απαιτείται από τη 
Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή τους).  

 
8.3.3. Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία: 

 Τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για την εργασία, συντηρημένα 
και αντικαθίστανται, όταν απαιτείται. 

 Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι γειωμένα και διπλά μονωμένα. 

 Οι διαδρομές των καλωδίων ηλεκτρικών εργαλείων δεν πρέπει να παρεμποδίζουν άλλες 
δραστηριότητες στο χώρο και να δημιουργούν κίνδυνο φθοράς των καλωδίων. 

 
8.3.4. Ηλεκτρικές εργασίες: 

 Ειδικά για ηλεκτρικές εργασίες απαιτείται αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης/ ηλεκτρολόγος 
ανάλογα με τη ισχύ. 

 Πριν τις εργασίες σε ηλεκτρικά δίκτυα εξασφαλίζεται η διακοπή της ηλεκτρικής τάσης με 
έλεγχο σε όλους τους πόλους και κάθε πιθανή οδό. Επίσης τοποθετείται ενημερωτική 
πινακίδα για τις εργασίες καθώς και πινακίδα απαγόρευσης ανοίγματος του διακόπτη 
παροχής (προτείνεται κλείδωμα για Η/Ζ, μετασχηματιστές και κεντρικούς πίνακες και 
γενικά για όλες τις εγκαταστάσεις υψηλής/μέσης τάσης). Οι πινακίδες πρέπει να 
αποσυρθούν άμεσα μετά τη λήξη των εργασιών. 

 Όλες οι διατάξεις και εξοπλισμοί ασφαλείας (πχ προστατευτικά κιγκλιδώματα, 
προφυλακτήρες, πυροσβεστήρες, σήματα, ΜΑΠ) υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση, και δεν απομακρύνονται, τροποποιούνται ή καταστρέφονται από το 
προσωπικό ή τρίτους. 

 Οι διαδρομές των καλωδίων ηλεκτρικών εργαλείων δεν πρέπει να παρεμποδίζουν άλλες 
δραστηριότητες στο χώρο και να δημιουργούν κίνδυνο φθοράς των καλωδίων. 
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8.3.5. Πυρόσβεση: 

 Σε κάθε επέμβαση στο σύστημα πυρασφάλειας (συντηρήσεις, επεκτάσεις, κλπ) πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει πλήρης έλεγχος και η κατάργηση του συστήματος (μερική 
τοπικά ή γενική) υποκαθίσταται από άλλα συστήματα. 

 Μετά από κάθε συντήρηση-επισκευή-επέκταση πρέπει να δοκιμάζεται το σύστημα 
πυρανίχνευσης και να επιβεβαιώνεται η καλή του λειτουργία.    

 Σημειώνεται ότι πρέπει να επισυναφθεί το σχετικό δελτίο πληροφοριών ασφάλειας των 
μέσων κατάσβεσης (πχ CO2). 

 Προσοχή στη χρήση κατασβεστικών μέσων. Να χρησιμοποιείται πάντα το κατάλληλο 
κατασβεστικό μέσο κατά περίπτωση και ποτέ νερό στις περιπτώσεις που προβλέπεται 
χρήση CO2 (ή ότι άλλο έχει προσδιοριστεί στο μέλλον για κατάσβεση ειδικών πυρκαγιών, 
π.χ. για εύφλεκτα υγρά, Η/Υ κλπ).  
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9. ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στο παράρτημα του ΦΑΥ θα προσαρτηθούν τα δελτία πληροφοριών ασφάλειας (MSDS) των 
υλικών που θα ενσωματωθούν στις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με 
ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας του Αναδόχου και του συντονιστή ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση του Έργου. 
 
Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να προσαρτήσει στο παράρτημα τα δελτία 
πληροφοριών ασφάλειας (MSDS) των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση 
και σε ενδεχόμενες επισκευές των εγκαταστάσεων. 
 
Σημειώνεται ότι η προσκόμιση των δελτίων πληροφοριών ασφάλειας (MSDS) των υλικών 
είναι νομοθετική υποχρέωση όλων των προμηθευτών. 
 
Με βάση τις πληροφορίες των MSDS, θα πρέπει να δοθεί από τον συντονιστή ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση του Έργου Πίνακας Ενσωματωμένων-Χρησιμοποιούμενων Επικίνδυνων 
για Ασφάλεια-Υγεία-Περιβάλλον Υλικών (δες σχετικό έντυπο παρακάτω) που να καταγράφει: 

 Ονομασία και τύπος υλικού (χημική ονομασία, εμπορική ονομασία, προέλευση κλπ) για 
τον ακριβή προσδιορισμό του, 

 Θέσεις που έχει χρησιμοποιηθεί-τοποθετηθεί στο Έργο, 

 Κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση των επικίνδυνων υλικών και ειδικά μέτρα 
προστασίας στη διακίνηση, εφαρμογή, συντήρηση και αντικατάστασή τους. 

 
Ο Πίνακας αυτός πρέπει να ενημερώνεται αν στη διάρκεια ζωής του Έργου (κανονική 
λειτουργία) προκύψουν νέα στοιχεία για τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί (που 
ενδεχομένως θεωρούνταν αρχικά ακίνδυνα ή άλλης επικινδυνότητας).  
 
 
10. ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΣΑΝ 
Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας του Αναδόχου και του συντονιστή ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση του Έργου θα προσαρτηθεί στο παράρτημα του ΦΑΥ ο κατάλογος των 
σχεδίων «ως κατασκευάσθη» και των μελετών  του Έργου. 
 
Χρήσιμη κρίνεται και η προσάρτηση αρχείου φωτογραφιών στον ΦΑΥ για την ευκολότερη 
κατανόηση των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων των εγκαταστάσεων.  
 
 
11. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας του Αναδόχου και του συντονιστή ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση του Έργου θα προσαρτηθεί στο παράρτημα του ΦΑΥ ο κατάλογος 
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. 
 
 
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Με ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας του Αναδόχου και του συντονιστή ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση του Έργου θα προσαρτηθεί στο παράρτημα ο πίνακας συντήρησης του 
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή/ προμηθευτή 
του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων. 

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων δια φορτηγών 
ιδιωτικής χρήσεως. 

1974 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με τις Γ1/2400/75 

(371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με την Αιβ/2055/80 
(338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσι. 

 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Δ. 17/78 

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. δ/τος περί ασφάλειας εργατών 

και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 
 

1978 20/Α Π.Δ.95/78 Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων. 
. 

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 

 

1981 195/A Ν. 1181/81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αρ.115 
συμβάσεως "περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας" (78/610/ΕΟΚ). 

 

1981 260/A Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού/ 
διορθώσεις σφαλμάτων. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε 

οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομικές 
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας " που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία" και τη ρύθμιση θεμάτων 
που έχουν σχέση με αυτή. 

 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας 
 

1985 212A N. 1568/85 Νόμος Πλαίσιο 
 

1985 280/B ΥΑ 2στ/1539/85 Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού & των εργαζόμενων 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
 

1986 570/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
56206/1613 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 
85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 

1981 και 11ης Ιουλίου 1985. 
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1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδόμων και 

εν γενεί τεχνικών έργων. 

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. 

 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα. 
 

1987 624/Β ΥΑ Β/19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 
 

1987 624/Β ΥΑ Β/19339/1945/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, κατασκευασμένες από 

κεκραμμένο ή μη αλουμίνιο. 
. 

1987 625/Β ΥΑ Β/1934/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα. 
 

1988 138/A Π.Δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) και Γιατρού 

Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1568/85 "Υγιεινή και 
Ασφάλεια των Εργαζόμενων"  
 

1988 751/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
69001/1921 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή  τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, 

των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και 
ισχύος 
 

1989 567/B ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Προστασία  των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία 
τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισμένων 

δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ). 
 

1990 11/A Π.Δ 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων.[ΤΡ.Π.Δ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών για την 

απασχόληση των ανήλικων. 
 

1991 180/A Π.Δ.49/91 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.31/90 

 

1991 38/A Π.Δ. 85/91 Προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που διατρέχουν λόγο της 

έκθεσης τους στο θόρυβο  κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 86/188 ΕΟΚ. 
 

1991 431/Β ΥΑ 12479/Φ17/414/91 Απλά δοχεία πίεσης 
 

1991 487/Β ΥΑ Β./15233/3.7.91 Σχετικά με συσκευές αερίου. 

 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου 
προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. 

 

1992 74/A Π.Δ. 157/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 

αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 Υγιεινή και 
Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 
 

1993 34/A Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση προς την 

οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.  
 

1993 160/A Π.Δ. 377/93 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 

91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996) 
 

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα μέσα 
ατομικής προστασίας.  
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/93 

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και 
συσκευών αερίου. 
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1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/93 

Κανονισμός  παραγωγής  και  διάθεσης  στην  αγορά  συναρμολογούμενων  

μεταλλικών  στοιχείων  για  την  ασφαλή  κατασκευή  και  χρήση  μεταλλικών  
σκαλωσιών. 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/93 

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης 

και των συσκευών αερίου. 
 

1994 220/A Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ 

 

1994 220/A Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

1994 221/A Π.Δ. 397/94 Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό 
φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής 

χώρας σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ. 

1994 221/A Π.Δ. 398/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία για τη 
χρήση  σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 90/70/ΕΟΚ 
 

1994 221/A Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες  κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 90/394 ΕΟΚ. 

 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής απόφασης των 
υπουργών Εθν. Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασίας σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 

1995 6/A  Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 

(221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγο 
έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 
 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Δ. 18/96 Τροποποίηση του Π.Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση 

προς τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

1996 212/A Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/57/ΕΟΚ.  
 

1997 150/Α Π.Δ  174/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 186/95 

1997 150/Α Π.Δ  175/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 70α/ 88 
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1997 150/Α Π.Δ 176/97 Μέτρα  για  την  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  εργασία  

των  εγκύων, λεχώνων  και  γαλουχουσών  εργαζομένων , σε  συμμόρφωση  
με  την  οδηγία  92/85/ΕΟΚ 

1998 67/Α Π.Δ 62/98 Μέτρα  για  την  προστασία  των  νέων  κατά  την  εργασία  , σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  94/33/ΕΚ 

1999 9/Α Π.Δ 15/99 Τροποποίηση  του  π.δ  ΄΄Προστασία  των  εργαζομένων  από  κινδύνους  
που  διατρέχουν  λόγω  της  έκθεσης  τους  σε  βιολογικούς  παράγοντες  
κατά  την  εργασία  σε  συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  90/679/ΕΟΚ  και  

93/88/ΕΟΚ’’  (97/Α) όπως  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ  174/97 (150/Α) σε  
συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  97/59/ΕΚ  και  97/65/ΕΚ  της  Επιτροπής. 

1999 94/Α Π.Δ 88/99 Ελάχιστες  προδιαγραφές  για την  οργάνωση  του  χρόνου  εργασίας  σε  

συμμόρφωση  με  την  οδηγία  93/104/ΕΚ 

1999 94/Α Π.Δ 89/99 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94  ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  
υγείας  για  τη  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  

εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  
89/655/ΕΟΚ΄΄  (220/Α) σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95.63/ΕΚ  του  
Συμβουλίου 

1999 102/Α Π.Δ 95/99 Όροι ίδρυσης  και  λειτουργίας  Υπηρεσιών  Προστασίας  και  Πρόληψης 

1999 134/Α Π.Δ 136/99 Οργάνωση  Υπηρεσιών  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας. 

2000 111/Α Π.Δ 127/00 Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  π.δ  399/94 ΄΄ Προστασία  των  

εργαζομένων  από  τους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  έκθεση  σε  
καρκινογόνους  παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  συμμόρφωση  με  την  
οδηγία  του  Συμβουλίου  90/394/ΕΚ΄΄ ( 221/Α) σε  συμμόρφωση  με  την  

οδηγία  97/42-ΕΚ  του  Συμβουλίου. 

2000 241/Α Π.Δ 304/00 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94 ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και   
υγείας  για  την  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  εργασίας  από  τους  

εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  
89/655/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ 
89/99΄΄Τροποποίηση  του  π.δ 395/94 σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  

95/63/ΕΚ  του  Συμβουλίου΄΄(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)      

2000 1176/Β ΑΠ. οικ 433 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου. 

2001 266/Β ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177 Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 
 

2001 686/Β ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 
μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε 
κάθε Δημόσιο Έργο. 

2003 16/Α ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889 Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) 

2003 946/Β ΥΑ 502/9-7-2003 Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων εντός και 
εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 44/Α Π.Δ. 42/0/21.2.2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να 
εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16

ης
 Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (E.E. L 23/57/28-01-2000). 
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2003 44/Α Π.Δ.43/03/21.2.2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 «Προστασία των 

εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 

1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29
ης

 Απριλίου 1999 (E.E. L 138/01-06-1999). 
 

2003 50/A Π.Δ.50/03/3.3.2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση Διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε 

εκτέλεση του Νόμου 6422/1934, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί 
μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του 
Ηλεκτρολόγου. 

2003 892/B 3/14/2.7.2004 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων 
στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για 

το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2003. 

2003 946/B ΔΙΠΑΔ/οικ/52 Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 1186/B Οικ 
15085/593/25.8.2003 

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 

 

2003 1624/B 131784/5.11.2003 Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
 

2003 875/B 130621/2.7.2003 Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να 
απασχολούνται οι ανήλικοι.  

 

2004 470/Β/ Φ.7.5/1816/88/5.3.200
4 

Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές 
διατάξεις 

2004 845/B 80025/9.6.2004 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: α) Συνθηκών Εργασίας, β) 
Διαχείρισης της Πληροφορικής, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης 

Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, και γ) 
Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 

2004 121/A Π.Δ. 
155/2004/5.7.2004 

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 ¨Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους 
κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ¨ (Α’ 220) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27

ης
 

Ιουνίου 2001. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

(ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ) 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙ

Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Ατύχημα  Είναι το μη σχεδιασμένο και μη επιθυμητό γεγονός το οποίο πιθανόν 

να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος, στο χρονοδιάγραμμα και 
τελικά στην ποιότητα του Έργου λόγω των συνεπειών του, που 
μπορεί να είναι: 
τραυματισμός(οι) και θάνατος(οι) ανθρώπων που εμπλέκονται ή όχι 
στο Έργο, 
καταστροφή ή απώλεια εγκαταστάσεων, εξοπλισμού , Έργου, 
κεφαλαίων και κατασκευών του Έργου, ή περιουσία τρίτων 
προσώπων, καταστροφή ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
 

Έλεγχος Η συστηματική και λεπτομερής επιθεώρηση της ασφάλειας των 
εργασιών στο ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 
 

Περιβάλλον  Ο περιβάλλοντας χώρος και οι συνθήκες, μέσα στις οποίες 
κατασκευάζεται το Έργο ή μπορεί να επηρεάσουν οι δραστηριότητες 
του Έργου.  
 

Περιβαλλοντική 
Επίπτωση 

Μία άμεση ή έμμεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον από τις 
δραστηριότητες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο πλαίσιο του Έργου.  
 

Κίνδυνος  Η κατάσταση με τη δυναμική να προκαλέσει (α) τραυματισμό ή 
ασθένεια σε ανθρώπους, (β) καταστροφή σε εγκαταστάσεις, 
προϊόντα, περιουσίες ή στο περιβάλλον, (γ) απώλειες στην 
παραγωγή, αυξημένο κόστος παραγωγής, (δ) αυξημένες 
υποχρεώσεις (αστικές, ποινικές, συμβατικές). 
 

Παρ’ ολίγον ατύχημα Είναι το γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα. 
 

Κύριος του Έργου ή 
ΚτΕ 
 

Δήμος Καρύστου 

ΕΡΓΟ «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Ο χώρος εκτέλεσης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων του 
Έργου 
 

Επικινδυνότητα Η πιθανότητα ενός συγκεκριμένης σοβαρότητας ανεπιθύμητου 
γεγονότος να συμβεί.  
 

Τεχνικός Ασφαλείας Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κεφαλαίου Α «όργανα Βελτίωσης 
των Συνθηκών Εργασίας στην Επιχείρηση» του Ν. 1568/85 «Υγιεινή 
και Ασφάλεια των Εργαζομένων». 
 

Ιατρός Εργασίας Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κεφαλαίου Α «όργανα Βελτίωσης 
των Συνθηκών Εργασίας στην Επιχείρηση» του Ν. 1568/85 «Υγιεινή 
και Ασφάλεια των Εργαζομένων». 
 

Εξωτερική Υπηρεσία 
Προστασίας και 
Πρόληψης 

Όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 5 του ΠΔ 17/96 «Μέτρα για την 
Βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων κατά την 
Εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ» 
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Εργοδότης Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση 
εργασίας με εργαζόμενο στο Έργο, συμπεριλαμβάνονται ο 
ανάδοχος, οι υπεργολάβοι του, οι προμηθευτές του, οι Σύμβουλοί 
του και κάθε άλλος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, του οποίου 
προσωπικό θα βρεθεί στο Εργοτάξιο.  
 

Εργαζόμενος  Κάθε πρόσωπο που απασχολείται στο Έργο από έναν εργοδότη με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ασκουμένων και των μαθητευομένων. 
 

Αυτοαπασχολούμενος Κάθε άτομο, εκτός των εργοδοτών και των εργαζομένων, το οποίο με 
την επαγγελματική του δραστηριότητα συμβάλλει στην εκτέλεση του 
Έργου επί τόπου στο Εργοτάξιο. 
 

Συντονιστής Ασφάλειας 
κατά  την εκπόνηση της 
μελέτης 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ΠΔ 305/96 
«Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
 

Συντονιστής Ασφάλειας 
κατά την εκτέλεση του 
Έργου 

Όπως ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ΠΔ 305/96 
«Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
 

Σύμβουλος διαχείρισης 
ασφάλειας  
 

- 

Λογικά πρακτικό και 
δυνατό 

Αυτό για το οποίο υπάρχει τεχνογνωσία υλοποίησης και το κόστος 
του δεν είναι σημαντικά δυσανάλογο με τα οφέλη που προκαλεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

 
ΒΥΙΕ  
  

Βιβλίο Υποδείξεων Ιατρού Εργασίας 
 

ΒΥΤΑ  
  

Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας 
 

ΔΕ  
  

Διευθυντής Έργου 
 

Ε/Ξ  
   

Εργοτάξιο 
 

ΕΚΑΒ  
  

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
 

ΕΞΥΠΠ 
  

Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
 

ΙΕ  
  

Ιατρός Εργασίας 
 

ΚΕΠΕΚ 
  

Κέντρο πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου 
 

ΚτΕ  
  

Κύριος του Έργου 
 

ΜΑΠ  
  

Μέσα Ατομικής Προστασίας 
 

Ο/Σ  
  

Οπλισμένο Σκυρόδεμα 
 

ΣΑΜ   
   

Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκπόνηση της μελέτης 
 

ΣΑΚ   
  

Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του Έργου 
 

ΣΑΥ   
  

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
 

ΣΟΔΥΑΕ 
 

Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Έργου 

TA  
  

Τεχνικός Ασφάλειας 
 

ΤΠΡ  
   

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΦΑΥ  
  

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος 

& Πολιτικής Προστασίας 

Τµήµα Τεχνικών Έργων - 

Προµηθειών & ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆απάνη ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 

 

 
2 

 

 
3 

4 

 
5 

 
6 

 
7 

8 

9 

10 

11 

 

 
12 

 

 
13 

 
14 

 
15 

16 

17 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ    
 
 
 

21,60 

 

 
22,14 

322,00 

 
126,00 

 
451,50 

 
1.393,20

257,50

697,50

1.517,00

450,00

 

 
385,00

 

 
4.400,00

 
52,00

 
5.733,00

396,00

575,00

 

 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 

ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µμεταφορά 

σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

 
A.T.-1 

 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-2.01.Μ-Α 

 

 
Υ∆Ρ 6071 

 

 
Μ3 

 

 
60

 

 
0,36

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 

οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την µμεταφορά 

σε οποιαδήποτε απόσταση 

 
 
A.T.-2 

 
 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-2.02.Μ-Α 

 
 
Υ∆Ρ 6072 

 
 
Μ3 

 
 

54

 
 

0,41

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας A.T.-3 ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Αtkm 920 0,35

 
Μεταφορές µε αυτοκίνητο διά µέσου οδών περιορισµένης 

βατότητας 

 
A.T.-4 

 
ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-Α 

 
ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.02-Α

 
tkm 

 
280

 
0,45

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- 

ηµιβραχώδες 

 
Α.Τ.-5 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.17.Μ-Α 

 
Υ∆Ρ 6054 

 
Μ3 

 
215

 
2,10

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Χωρίς 

χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) 

 
A.T.-6 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.18.01.Μ-Α 

 
Υ∆Ρ 6055 

 
Μ3 

 
54

 
25,80

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου A.T.-7 Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.09.02.Μ-Α Υ∆Ρ 6067 Μ3 25 10,30

Επ ίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων A.T.-8 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α ΟΙΚ 2162 Μ3 155 4,50

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών A.T.-9 Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.01-Α Υ∆Ρ 6301 Μ2 185 8,20

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών A.T.-10 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-Α ΟΙΚ 3811 Μ2 20 22,50

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος Για κατασκευές απ ό σκυρόδερμα 

κατηγορίας C12/15 

 
 
A.T.-11 

 
 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.10.03-Α 

 
 
Υ∆Ρ 6326 

 
 
Μ3 

 
 

5

 
 

77,00

Παραγωγή, µμεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος Για κατασκευές απ ό σκυρόδερμα κατηγορίας C20 / 

25 

 
 
Α.Τ.-12 

 
 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.10.05-Α 

 
 
Υ∆Ρ 6329 

 
 
Μ3 

 
 

50

 
 

88,00

Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέματος (πρόσµικτα µείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

 
Α.Τ.-13 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.23.04-Α 

 
Υ∆Ρ 6320.1 

 
Χγρ. 

 
100

 
0,52

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων 

 
Α.Τ.-14 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.26-Α 

 
Υ∆Ρ 6311 

 
Χγρ. 

 
5.850

 
0,98

Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεμάτων Α.Τ.-15 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α ΟΙΚ 3873 Μ2 180 2,20

Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων Α.Τ.-16 Ο∆Ν ΚΠΤ-Β-30.3-Α Υ∆Ρ 7018 Χγρ. 500 1,15

Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ:149/12-12-2019 

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Αντιά» 
ΚΑ 25.7312.02 





 

 

 

 
18 

 
19 

Τοιχοδομές µε τσιµεντοπλίνθους 19x19x39 cm Με 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg 

τσιμέντου 

 
 
Α.Τ.-17 

 
 
ΟΙΚ ΚΠΤ-47.01.01-Α 

 
 
ΟΙΚ 4701 

 
 
Μ2 

 
 

18

 
 

19,70

 
354,60

 
540,00

Υαλοστάσια αλουμινίου µμονωμένα µμονόφυλλα, µε σταθερό 

φεγγίτη, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

 
Α.Τ.-18 

 
ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.02-Α 

 
ΟΙΚ 6520 

 
Μ2 

 
3

 
180,00

Κατασκευές πάσης φύσεως απ ό στραντζαριστά φύλλα       

ErgoWin Σε µεταφορά 17.694,04  
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20 

 
21 

 
 
 

22 

 
23 

24 

 
αλουµινίου. 

 
Α.Τ.-19 

 
ΟΙΚ ΚΠΤ-65.60-Α 

 
ΟΙΚ 6542 

 
Χγρ. 

Εκ µεταφοράς 17.694,04

450,00

 
533,60

 
 
 

1.771,60

 
82,00

3.725,00

3.550,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27.806,24 

50 9,00

Εύκαµπ τες ταινίες στεγανοπ οίησης αρµών κατασκευών απ ό 

σκυρόδεµα εσωτερικού τύπ ου (Waterstops) π λάτους 300 mm 

 
Α.Τ.-20 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-10.02.03-Α 

 
Υ∆Ρ 6373 

 
ΜΜ 

 
23

 
23,20

Εύκαμπτο ελαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα υγρομόνωσης 

επιφανειών σκυροδέματος π ου υπόκεινται σε µικρού εύρους 

ρηγµάτωση και µμετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επ αφή µε π όσιµο 

νερό. 

 
 

 
Α.Τ.-21 

 
 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-10.10.03-Α 

 
 

 
Υ∆Ρ 6401 

 
 

 
Μ2 

 
 

 
86

 
 

 
20,60

Εφαρμογή προαναµεµιγµένων µη συρρικνουµένων κονιαμάτων 

σε κατασκευές από σκυρόδερμα 

 
Α.Τ.-22 

 
Υ∆Ρ ΚΠΤ-10.11-Α 

 
Υ∆Ρ 6320.2 

 
Χγρ. 

 
100

 
0,82

Περίφραξη µε συρματόπλεγμα Α.Τ.-23 Υ∆Ρ ΚΠΤ-11.12-Α Υ∆Ρ 6812 ΜΜ 250 14,90

Πλήρης κατασκευή του θαλάµου χειρισµού των δικλείδων Α.Τ.-24 Υ∆Ρ ΚΠΤ-13.03.03.01- Υ∆Ρ 6651.1 Τεµ. 1 3.550,00

ΣΥΝΟΛΟ (1) 27.806,24 

 Αθροισµα  27.806,24 

5.005,12 Γ.Ε. & Ο.Ε. 27.806,24 x18,00% 

Αθροισµα  32.811,36 

4.921,70 Απ ρόβλεπ τα 32.811,36 x15,00% 

Αθροισµα  37.733,06 

170,16 Πρόβλεψη Αναθεώρηση  

Αθροισµα  37.903,22 

9.096,77 Ενιαίος Φ.Π.Α. 37.903,22 x24,00% 

Αθροισµα  46.999,99 

         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 46.999,99 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 12/12/2019 ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 12/12/2019 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 

 
ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Ταχ. Διεύθυνση:  

Ιωάννη Κότσικα & Ελλήνων Αμερικής, Κάρυστος 
Ταχ. Κώδικας: 34001 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΑΠΕ+ ΧΡΗΜ. 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΑΦΗΡΕΑ 

 

 

 

 

 

46.999,99 € (με 
ΦΠΑ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα της παρ. 2α αρ. 95 ν. 4412/16 ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Ταχ. Διεύθυνση:  

Ιωάννη Κότσικα & Ελλήνων Αμερικής, Κάρυστος 
Ταχ. Κώδικας: 34001 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

ΑΠΕ+ ΧΡΗΜ. 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΚΑΦΗΡΕΑ 

 

 

 

 

 

46.999,99€ (με ΦΠΑ) 
 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστημα της παρ. 2α αρ. 95 ν. 4412/16) 
 

 

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

 

Προς: 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Ενταύθα 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην 

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης 

επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα 

αυτού. 

 

--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

 
  

Ομάδα 

 

Εργασίες 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες 

μονάδες (%) 

Ολογράφως  Αριθμ. 

1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

 

 

…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων  

 

 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των 

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

 

Ομάδα Εργασίες 

Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας μετά 

την έκπτωση σε ευρώ 

1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 27.806,24   

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη 
μελέτη Σσ= 

27.806,24 
Κατά τη 

προσφορά Σπ= 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%  Χ Σσ= 5.005,12 18%Χ Σπ=  

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη 
ΣΣ= 

32.811,36 
Κατά τη 

προσφορά ΣΔΕ= 
 

 

                                     ΣΣ–ΣΔΕ 

Μέση έκπτωση Εμ=------------ = -----------------------------------------------------------------------   =       % 

                                          ΣΣ 
 

Από μεταφορά 

Απρόβλεπτα 15 Χ ΣΣ= 
4.921,70 15X ΣΔΕ=  

Σύνολο Σ1 37.733,06 Π1=  

Αναθεώρηση 170,16 (1-Εμ)Χ  

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη 
μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

37.903,22 
Κατά τη 

προσφορά Π2= 
 

 

………………………………………….. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
1
 

και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6138 / ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ι. Κότσικα & Ελλ. Αμερικής  / Κάρυστος / 34001] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Ξυνογαλάς Ιωάννης ] 

- Τηλέφωνο: [2224-350012] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@dimoskarystou.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www. dimoskarystou.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΤΙΑΣ με 

CPV): [ 45247270-3 ]  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………………………….] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
4
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
5
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
6
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
8
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

· 

3. απάτη
12

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
14

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
16

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

 

Εάν ναι, αναφέρετε
18

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
21

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
22

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
23

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
24

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
25

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
26

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
27 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
30

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
31

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
32

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
33

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
34

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
35

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες
36

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y
37

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
38

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
40

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
41

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
42

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
43

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

 

[] Ναι [] Όχι 
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φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
45

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
47

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
48

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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