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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H παρούσα  εργολαβία  αφορά  την  εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  του  ιερού  ναού  που

βρίσκεται στο Δ.Δ. Αμπελώνα, Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει επιστέγαση του κεντρικού τρούλου και των 8 περιφερειακών

μικρότερων τρούλων με φύλλα χαλκού. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την επιστέγαση των τρούλων με φύλλα χαλκού 0,6mm επί νέου

ξύλινου σκελετού και την αναδίπλωση των φύλλων στα καδρόνια με συρραπτική μηχανή ή με

ανάλογο τρόπο.

Για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών πρόκειται να απαιτηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Επιστέγαση των τρούλων με φύλλα χαλκού πάχους 0,6mm και πλάτους 670mm με τη

μέθοδο της διπλής κάθετης ραφής. Οι ραφές θα αρχίζουν ακτινικά από το σταυρό του

τρούλου 

2. Διαμόρφωση νεροσταλλάκτη περιμετρικά της βάσης των τρούλλων

3. Ειδική διαμόρφωση στη στέψη του τρούλλου

4. Κατασκευή σκελετού από λωρίδες κόντρα πλακέ θαλάσσης πλάτους 10εκ και πάχους

18mm ανά 0,50μ για την στήριξη του πετσώματος και την επίτευξη καμπυλότητας

5. Πέτσωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm

6. Καθαίρεση τμήματος στέγης στο Β-Ν τμήμα της εκκλησίας και ανακατασκευή αυτής

7. Χρωματισμοί  στους  εσωτερικούς  χώρους  του  ναού  στις  περιοχές  που  υπάρχουν

αλλοιώσεις

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και των

υποδείξεων της υπηρεσίας.
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Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η συντήρηση και ταυτόχρονα αισθητική αναβάθμιση

του Ιερού Ναού Αμπελώνα.

ΛΑΡΙΣΑ, 19/07/2019

                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. Δ. & ΠΕ.

    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΪΟΣ                                           ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ
              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την με αρ. Πρωτ. 5896/19-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ6Ζ7ΛΡ-ΨΧΑ) Απόφαση 
της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος
με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη
δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες
περαιωμένης  εργασίας  και  ισχύουν  ενιαία  για  όλες  τις  εργασίες  που  θα
εκτελεσθούν  στην  περιοχή  του  υπόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  την  θέση
αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι  απαιτούμενες  δαπάνες για  την  πλήρη και  έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών
και  σχεδίων της  μελέτης  και  των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του
έργου.

1.2.2 "Κάθε  δαπάνη"γενικά,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά  αλλά  είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.
Καμία  αξίωση  ή  διαμφισβήτηση  δεν  μπορεί  να  θεμελιωθεί  που  να  έχει
σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και
τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  όπως  και  την  δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται
(για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι  δαπάνες  των  κάθε  είδους  επιβαρύνσεων  στα  υλικά  από  φόρους,
δασμούς,  ειδικούς  φόρους  κ.λπ.  [  πλην  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας
(Φ.Π.Α.).  Ρητά  καθορίζεται  ότι  στις  τιμές  μονάδας  περιλαμβάνονται  οι
δασμοί  και  λοιποί  φόροι,  κρατήσεις,  τέλη  εισφοράς  και  δικαιώματα  για
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Τελωνειακής  Νομοθεσίας  δεν  παρέχεται
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή



σε  άλλη  Υπηρεσία,  η  δυνατότητα  να  εγκρίνει  χορήγηση  οποιασδήποτε
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά
και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να
ζητήσουν  χορήγηση  τέτοιας  ατέλειας  ή  απαλλαγής  έμμεσα  ή  άμεσα.  Ο
Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη  διοδίων  των  κάθε  είδους
μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι  δαπάνες  προμηθείας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών,  αποθήκευσης,  φύλαξης,  επεξεργασίας τους (αν απαιτείται)  και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες
πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  αντίστοιχα  άρθρα  του  Τιμολογίου.  Ομοίως  οι
δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων)  των  πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και
λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των  ισχυόντων  Περιβαλλοντικών  Ορων,  σύμφωνα  με  την  Ε.Σ.Υ.  και  τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους
ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  κλπ.),  δώρων
εορτών,  επιδομάτων  που  καθορίζονται  από  τις  ισχύουσες  εκάστοτε
Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους  προβλέπεται  κατά  τις  νυκτερινές
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων,  υπαλλήλων
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων,
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών,
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου,
εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφωνικής  σύνδεσης  και
αποχέτευσης  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία
εργοταξιακού  εργαστηρίου,  εάν  προβλέπεται,  την  λήψη και  μεταφορά  των
δοκιμίων  και  την  εκτέλεση  ελέγχων  και  δοκιμών,  είτε  στο  εργοταξιακό
εργαστήριο  ή  σε  κρατικό  ή  σε  ιδιωτικό  της  εγκρίσεως  της  Υπηρεσίας,
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.3.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής
σκυροδέματος,  και  προκατασκευασμένων  στοιχείων  (όταν  προβλέπονται
προς ενσωμάτωση στο έργο)  στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός  αυτού.  Στις
δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή  των  υποδομών,  κτιριακών και  λοιπών έργων των  μονάδων,  η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων



υλών  στην  μονάδα  και  των  παραγομένων  προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις
ενσωμάτωσής  τους  στο  Εργο,  καθώς  και  η  αποσυναρμολόγηση  των
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών
τους (βάσεις,  τοιχία  κλπ κατασκευές  από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία
και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση
των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν  η  εγκατάσταση  των  μονάδων  έχει  γίνει  σε  χώρο  που  έχει
παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει
ο  Ανάδοχος,  αλλά  έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές,
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και
τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων ποιότητος  και  οι  δαπάνες
κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται
στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί
έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων)
που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα,
τα  λιπαντικά  και  λοιπά  αναλώσιμα,  τα  ανταλλακτικά,  οι  επισκευές,  οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του Κυρίου του Εργου),  η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται)  και  η
απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως δαπάνες  του εφεδρικού
εξοπλισμού  που  διατηρείται  σε  ετοιμότητα  για  την  αντιμετώπιση
βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:



(α) σε  εμπόδια  στο  χώρο  εκτέλεσης  των  εργασιών  (αρχαιολογικά
ευρήματα, δίκτυα 

(β) στις  τυχόν  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  αντιμετώπισης  των  εμποδίων  από
τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως
άνω εμποδίων, 

(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών,  εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις
λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που  προβλέπονται  στα  τεύχη
δημοπράτησης,  είτε  τα  ως  άνω αποζημιώνονται  ιδιαίτερα  είτε  είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου 

(ε) σε  προσωρινές  ή  μόνιμες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην  ευρύτερη
περιοχή  του  έργου  για  οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες
συντήρησης  οδικού  δικτύου  και  υποδομών,  βλάβες  σε  άλλα  έργα,
εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,
πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και
πολυγωνομετρικού δικτύου,  εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ)
που  απαιτούνται  για  την  χάραξη  των  επιμέρους  στοιχείων  του  έργου,  οι
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή
των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή
υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  σχεδίων
λεπτομερειών. Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον
χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών
Κοινής  Ωφελείας  [ΟΚΩ]),  καθώς  οι  δαπάνες  σύνταξης  του  Προγράμματος
Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου
Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών
εγκαταστάσεων  που  απαντώνται  στο  χώρο  του  έργου,  οι  δαπάνες
επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο
της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγμάτων  και  πινάκων  οπλισμού
σκυροδεμάτων (όταν  αυτοί  δεν  περιλαμβάνονται  στη  μελέτη,  καθώς και  η
δαπάνη  σύνταξης  κατασκευαστικών  σχεδίων  με  την  ένδειξη  "όπως
κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν
υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων)
καθώς  και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών,
του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο
αντικείμενα,  προϊόντα  εκσκαφών  κλπ.,  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε  προσωρινές  κατασκευές  και  όπως  στους  εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.



1.3.19 Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων
μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.20 Οι  δαπάνες  διαμόρφωσης  προσβάσεων,  προσπελάσεων  και
δαπέδων  εργασίας  στα  διάφορα  τμήματα  του  έργου,  και  γενικά  κάθε
βοηθητικής  κατασκευής  που  θα  απαιτηθεί  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  των
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά
τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων  εργασίας  κ.λ.π.)  εκτός  εάν  υπάρχει  έγγραφη  αποδοχή  της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.3.21 Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  είδους  ζημιάς
καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί
υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση
βαρέως  εξοπλισμού  του  Αναδόχου  (π.χ.  μεταφορικών  μέσων  μεγάλης
χωρητικότητας,  ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται  σε μη
τήρηση  των  συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων  και  λοιπών  ευκολιών  στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη
δημοπράτησης  να  εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,
όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24 Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτουμένων  αδειών  εκτέλεσης
εργασιών από τις  αρμόδιες  Αρχές,  την Πολεοδομία και  τους Οργανισμούς
Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα
τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του
Έργου,  όπως  αυτά  καθορίζονται  στις  σχετικές  μελέτες  και  στους
περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  κατάρτισης  του
συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν
τον  Ανάδοχο,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στους  υπόλοιπους  όρους
δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27 Οι  δαπάνες  συντήρησης  του  έργου  μέχρι  την  οριστική  του
παραλαβή.

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του
έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό
Γενικών  Εξόδων  (Γ.Ε.)  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι,
δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων  κίνησης,  προμήθειες  εγγυητικών
επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κ.λπ.,  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης
φύσεως  καθώς  και  το  προσδοκώμενο  κέρδος  από  την  εκτέλεση  των
εργασιών.Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό



(18%) ή είκοσι  οκτώ τοις  εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών,
όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων

μελετών  είτε  βάσει  μετρήσεων  και  των  συντασσόμενων  βάσει  αυτών
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την
κρίση της,  προκειμένου να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των επιμετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του
δαπάνη  να  διαθέσει  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται  βάσει  της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί
την  τιμή  μονάδας  της  εργασίας,  όπως  αυτή  καθορίζεται  στο  παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και
ο  τρόπος  πληρωμής  καθορίζονται  στις  αντίστοιχες  παραγράφους  των
παρακάτω  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ  και  των  επί  μέρους  εργασιών  του  παρόντος
Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου,  που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου,
τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται
στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε  διαφωνίας  με  τον  συνοπτικό  πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη
και  λοιπά  εδάφη  που  έχουν  προέλθει  από  επιχωματώσεις  με
ανομοιογενή υλικά. 

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος



ή  αποσαθρωμένος  βράχος,  και  γενικά  τα  εδάφη  που  μπορούν  να
εκσκαφθούν  αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά  μηχανήματα
(εκσκαφείς  ή  προωθητές),  χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η  χρήση
εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να
εκσκαφθεί  εάν  δεν  χαλαρωθεί  προηγουμένως  με  εκρηκτικές  ύλες,
διογκωτικά  υλικά  ή  κρουστικό  εξοπλισμό  (λ.χ.  αερόσφυρες  ή
υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του  "βράχου"περιλαμβάνονται
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι
συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα
και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες  κροκάλες  ή  αμμοχάλικα,  θλιπτικής
αντοχής  μεγαλύτερης  των 150 MPa.  Η εκσκαφή των  σχηματισμών
αυτών  είναι  δυσχερής  (δεν  αναμοχλέυονται  με  το  ripper  των
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών
είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και
έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-
έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω)  με
ενσωματωμένο ειδικό  σύστημα κλειδώματος  και  ένδειξη  κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-
έξω)  με  τις  ανάλογες  ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω),  με
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο
κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή  (γρυλόχερο)  για  στρεπτό  παράθυρο  με  την  ανάλογη
πλάκα  στερέωσης  (μέσα),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής  και
αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές  χειρολαβές  για  συρόμενα  κουφώματα  μπρούτζινες  ή
ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

- Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

- Ράβδοι  (μπάρες)  πανικού  για  θύρες  πυρασφάλειας  στις  εξόδους
κινδύνου

- Χωνευτός,  χαλύβδινος  (μπρούτζινος  ή  γαλβανισμένος)  σύρτης  με
βραχίονα  (ντίζα)  που  ασφαλίζει  επάνω  -  κάτω  μέσα  σε  διπλά
αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

- Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της
θύρας.



- Μηχανισμός  επαναφοράς  όπως  παραπάνω  αλλά  με  απαιτήσεις
πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός  επαναφοράς  θύρας  επιδαπέδιος,  με  χρονική
καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών
κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών
ασφαλείας, με Master Key

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί  αυτόματων  θυρών,  με  ηλεκτρομηχανικό  σύστημα,  με
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  πού  προβλέπονται  από  τις  κείμενες  "περί
Δημοσίων  Εργων"διατάξεις,  εκτός  εάν  αναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή
του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι  εργασίες  χρωματισμών  επιμετρώνται  σε  τετραγωνικά  μέτρα  (m²)
επιφανειών  ή  σε  μέτρα  μήκους  (m)  γραμμικών  στοιχείων  συγκεκριμένων
διαστάσεων,  πλήρως  περαιωμένων,  ανά  είδος  χρωματισμού.  Από  τις
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με
άλλο είδος χρωματισμού. 

Η  εφαρμογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η
αντιδιαβρωτική  προστασία  των  σιδηρών  επιφανειών  επιμετράται  ανά  kg
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι  ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά,  όπως αυτές
επιμετρούνται  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  έγιναν  αποδεκτές  από  την
Υπηρεσία,  θα πληρώνονται  σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα
διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε
άλλη  δαπάνη  που  είναι  αναγκαία  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο
"Γενικοί Όροι".



Οι  τιμές  μονάδος  όλων  των  κατηγοριών  χρωματισμών  του  παρόντος
τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος
από  το  δάπεδο  εργασίας  μέχρι  5,0  m.  Οι  τιμές  για  χρωματισμούς  που
εκτελούνται  σε  ύψος  μεγαλύτερο,  καθορίζονται  σε  αντίστοιχα  άρθρα  του
παρόντος  τιμολογίου,  τα  οποία  έχουν  εφαρμογή  όταν  δεν  πληρώνεται
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων,  οι  δοκιμαστικές  βαφές  για  έγκριση  των  χρωμάτων  από  την
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου
στις  οικοδομικές  εργασίες  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  και  η  εργασία
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων
κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος
(βάσει  των  εξωτερικών  διαστάσεων  του  τετράξυλου  ή  τρίξυλου)  ή  της
καταλαμβανόμενης  από  μεταλλική  θύρα  ή  κιγκλίδωμα  πλήρους,  απλής
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/
α

Είδος Συντελεστής

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με
υαλοπίνακες  οι  οποίοι  καλύπτουν  λιγότερο  από  το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60



α/
α

Είδος Συντελεστής

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά
πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης 
κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο



4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται 
με λευκό τσιμέντο.

2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  και
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και
με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό
αποζημιώνονται,  μαζί  με  τις  εργασίες αλλουμινίου,  με  το άρθρο 78.34 και  στην
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας
διαφορετικού  πάχους  από  το  προβλεπόμενο  στα  παραπάνω  άρθρα  78.34  και
78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με
το άρθρο 79.55.



 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]
παραπλέυρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, 
μικρής κλίμακας εκσκαφές)

 

 - απόσταση < 5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως  

 · οδοί καλής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας  

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί  

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα  m3 κάθε
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ
ΟΙΚ),  προστίθεται  στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται  με [*],  και
αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, 
η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις
ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων).



A.T. : 1
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 72.50Ν
Ανακατασκευή τρούλου και επιστέγαση με φύλλα χαλκού πάχους 0.6mm και πλάτους 670mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%

Ανακατασκευή σκελετού τρούλου από λωρίδες κόντρα πλακέ θαλάσσης πλάτους 10cm και πάχους
18mm,  ανά 0.50m,  για  τη επίτευξη  σταθερής επιφάνειας  και  της  κατάλληλης  καμπυλότητας.  Επί
αυτών θα τοποθετηθεί πέτσωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης αρίστης ποιότητας και πάχους 18mm.
Με την ολοκλήρωση του πετσώματος πρόκειται να τοποθετηθούν φύλλα χαλκού πάχους 0,6mm και
πλάτους 670mm με τη μέθοδο της διπλής κάθετης ραφής. Οι ραφές θα ξεκινούν ακτινικά από το
σταυρό του τρούλου.

Στη τιμή περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας,
η  καθαίρεση  των  σαθρών  τμημάτων,  η  διαμόρφωση  νεροσταλλάκτη  στη  βάση  περιμετρικά  των
τρούλων και η τελική διαμόρφωση στη στέψη του τρούλου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00
(Ολογράφως) : τριακόσια ευρώ

Α.T.: 2
Άρθρο: ΟΙΚ 52.61.02
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)/ Στέγη ξύλινη για βυζαντινά 
κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5262 100%

Στέγη  ξύλινη  για  επιστέγαση  με  κοίλα  κεραμίδια  (βυζαντινά),  σύμφωνα  με  την  στατική  μελέτη,
μονοκλινής  ή  πολυκλινής,  οποιασδήποτε  κάτοψης  και  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από το  έδαφος,  με
δοκίδες  (απλούς  αμείβοντες)  ή  ζευκτά  απλής  μορφής,  με  τεγίδες,  διαδοκίδες,  στρωτήρες,
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή,
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα
πάχους  18  mm  από  ξυλεία  πριστή,  με  σιδηρούς  συνδέσμους  (τζινέτια,  αγκάλες  ανάρτησης
ελκυστήρων κ.λπ.)  και  γενικά με τα υλικά,  μικροϋλικά επί τόπου καθώς και  την εργασία πλήρους
κατασκευής. 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα
προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην  περίπτωση  αύξησης  της  διατομής  ή  μείωσης  της  απόστασης  των  επιτεγίδων,  η  επιπλέον
ποσότητα  αυτών  τιμολογείται  με  το  άρθρο  52.79.  Στη  περίπτωση  αύξησης  του  πάχους  του
σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία ευρώ

Α.T.: 3
Άρθρο: ΟΙΚ 72.04
Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7204 100%

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, σύμφωνα με την
μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-05-01-00  "Επικεραμώσεις  στεγών  κατά  μεν  την  κλίση  της  στέγης  σε
αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση   τριών στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων,
κατά  δε  την  οριζόντια  έννοια  σε  αποστάσεις  έως  2,50  m  με  διαμόρφωση  δύο  στρωτήρων  και
καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων
και των κορυφοκεράμων. 



Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές
τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : Είκοσι οκτώ ευρώ

Α.T.: 4
Άρθρο: ΟΙΚ 77.81.01
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής  
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα/ 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς
χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την
μελέτη  και  τις  ΕΤΕΠ  03-10-01-00  "Χρωματισμοί  επιφανειών  σκυροδέματος",  03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία  της  επιφανείας,  σπατουλάρισμα  και  διάστρωση  χρώματος  υδατικής  διασποράς
ακρυλικής,  ή βινυλικής,  ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις.  Υλικά και  μικροϋλικά επί
τόπου, ικριώματα και εργασία.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

Α.T.: 5
Άρθρο: ΟΙΚ 77.99
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797 100%
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους,
πέραν  των 5,00  m ύψους από του κατά  περίπτωσιν  δαπέδου εργασίας  (εδάφους,  πεζοδρομίου,
δαπέδου, ορόφου, εξωστών).  

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση
εργασιών επί κατακόρυφων επιφανειών ή οροφών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34
(Ολογράφως) : Τριάντα τέσσερα λεπτά

ΛΑΡΙΣΑ, 19/07/2019

                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. Δ. & ΠΕ.

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΪΟΣ                                         ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ

              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την με αρ. Πρωτ. 5896/19-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ6Ζ7ΛΡ-ΨΧΑ) Απόφαση 

της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜ/ΣΗ : 2018ΕΠ51700004
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:74.000.00
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ ΑΡ. ΤΙΜ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Μ2 1 ΟΙΚ 7244 95,00 300,00 28.500,00

2 Μ2 2 ΟΙΚ 5262 150,00 73,00 10.950,00

3 Μ2 3 ΟΙΚ 7204 150,00 28,00 4.200,00

4 Μ2 4 ΟΙΚ 7786.1 23,00 13,50 310,50

5 Μ2 5 ΟΙΚ 7797 45,00 0,34 15,30

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 43.975,80
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 43.975,80
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% 7.915,64
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 51.891,44
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 7.783,72
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.675,16
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2,26
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.677,42
Φ.Π.Α. (24%) 14.322,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 74.000,00

ΛΑΡΙΣΑ, 19/07/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΪΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ
Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ»

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘ.  

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.   

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Ανακατασκευή τρούλου και επιστέγαση με φύλλα χαλκού 
πάχους 0.6mm και πλάτους 670mm

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)/ 
Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 
12,00

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν 
ξηρώ
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
χρώματα υδατικής  διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα/ Εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω 
προσθέτου ύψους

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ.Δ & Π

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την με αρ. Πρωτ. 5896/19-07-2019 Aπόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λάρισας



Ε I Δ Ι K H  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
( Ε . Σ . Υ . )

ΛΑΡΙΣΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
             

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ
Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ»

2018ΕΠ51700004

74.000,00 (με Φ.Π.Α.)
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Α '  -  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο 

Το  παρόν  τεύχος  της  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  (Ε.Σ.Υ.)  αφορά  στους  Γενικούς  και  Ειδικούς  Όρους  και
Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τις Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-
2012),  ισχύουσες  Π.Ε.Τ.Ε.Π.,  τους  όρους  της  Γενικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων κατασκευής  Δημοσίων  Έργων,  που
εγκρίθηκε με την απόφαση του Υ.Δ. Έργων αριθμός Γ.Γ.Δ./257/679/Φ.4/11-3-1974 (εγκ.Α.67), με τα λοιπά συμβατικά
τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ. που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ17α/01/93/ΦΝ 437/9.10.04
(Β΄1556) όπου αυτή ισχύει, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία,
καθώς  και  τις  έγγραφες  διαταγές  της,  θα  εκτελεσθεί  από  τον  ανάδοχο  το  έργο  της  επικεφαλίδας,  όπως  αυτό
περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ" του έργου.

Άρθρο 2ο  Αντικείμενο Ορισμοί – συντομογραφίες-ερμηνείες

 Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του Ν.4412/2016 και
επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω: 

α.  «δημόσιες  συμβάσεις»  και  ως  «συμβάσεις  έργων,  υπηρεσιών  και  προμηθειών»  νοούνται  οι  συμβάσεις  εξ
επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή
περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων,
την  προμήθεια  αγαθών  ή  την  παροχή  υπηρεσιών,  ως  «δημόσιες  συμβάσεις  έργων»  και  ως  «συμβάσεις  έργων»
νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α1) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την
εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος
Α' και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β', α2) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου, α3)
την  υλοποίηση,  με  οποιαδήποτε  μέσα,  έργου  ανταποκρινόμενου  στις  απαιτήσεις  που  ορίζει  η  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου, 

β. «Έργο»: νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί
αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τη Σύμβαση.

γ. «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι εγκαταστάσεις κάθε είδους, που
έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 

δ.  «Μόνιμες  Εργασίες»  ή  «Μόνιμα  Έργα»:  όλα  τα  μόνιμου  χαρακτήρα  έργα,  που  θα  εκτελεστούν  και  θα
συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. ζ. «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες και
γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. 

Ε.Σ.Υ. 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
             

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ
Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ»

2018ΕΠ51700004

74.000,00 (με Φ.Π.Α.)



ε. «Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ), η οποία δημοπρατεί το έργο και
συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία / και ως Προϊσταμένη Αρχή, όπως
κατά περίπτωση ορίζεται στον Ν.4412/2016. 

στ.  «Διαγωνιζόμενοι»  ή  «Διαγωνιζόμενος»:  οι  οικονομικοί  φορείς  δηλαδή  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή
δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων
επιχειρήσεων,  που  προσφέρει  στην  αγορά  εκτέλεση  εργασιών  ή/και  έργου,  προμήθεια  προϊόντων  ή  παροχή
υπηρεσιών, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και ο
όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β' του Ν.4412/2016. 

ζ. “Κύριος του έργου” ή “Εργοδότης” νοείται το  Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημοσίου τομέα, για λογαριασμό του
οποίου καταρτίζεται η σύμβαση.

η. «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα οποία έχουν
εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  επιτροπή  τυποποίησης  (CEN)  ή  από  την  Ευρωπαϊκή  επιτροπή  ηλεκτροτεχνικής
τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με τους κοινούς
κανόνες αυτών των οργανισμών. 

«Ευρωπαϊκή  τεχνική  έγκριση»:  η  ευνοϊκή  τεχνική  εκτίμηση  της  καταλληλότητας  ενός  προϊόντος  για  χρήση,  με
γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές του έργου βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του
προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ.

ι. «Ανάδοχος» ή «Εργολήπτης»: νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή
σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή η μελέτη
έργου ή η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.

 Συντομογραφίες  

ΣΑΥ : Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

ΦΑΥ : Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

 ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

 ISO : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΣΥΠ Α.Ε. : Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας 

ΕΣΥΔ Α.Ε. : Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

CENELEC : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

CIE : Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού 

ΕΤΑ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 

DIN : Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

BS : Βρετανικά Πρότυπα 

ANFOΤ : Γαλλικές Προδιαγραφές 

ASTM : Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών 

ΚΜΛΕ : Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

ΚΤΣ : Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

ΚΤΧ : Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα 

NF : Γαλλικά Πρότυπα 

ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 
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 Στα συμβατικά τεύχη, 

 εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα σημαίνει  «ημερολογιακή
ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό έτος» κτλ. - 

Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι
η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. -

 «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. 

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του κειμένου της παρούσας.

Όπου αναφέρονται  οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου»,
«χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί
ανοιγμένα  στις  τιμές  της προσφοράς  και  ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  κανένα  πρόσθετο  αντάλλαγμα  ή/  και  καμία
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 

Όπου στην παρούσα και  στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται  αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα,  παραγράφους,
εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων,  υπουργικών αποφάσεων,  συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για
διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς
άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

1.4. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων – εκπροσώπηση ανάδοχου

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 22 καθώς και στα Άρθρα 35, 38, 143 & 258 του Ν.4412/2016. Ο Αντίκλητος του
Αναδόχου  θα  είναι  εξουσιοδοτημένος  για  την  παραλαβή  των  εγγράφων  της  Υπηρεσίας  που  απευθύνονται  ή
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής. Συναινέσεις,
εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης
του έργου πρέπει: i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ii. να επιβεβαιώνεται η
πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της
σύμβασης  διευθύνσεις,  εκτός  εάν  έχουν λάβει  χώρα μεταβολές,  οι  οποίες  όμως έχουν γνωστοποιηθεί  εγγράφως,
άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. Η αποστολή οιουδήποτε
εγγράφου σε άλλο φορέα ή υπηρεσία πλην της αναθέτουσας αρχής ή διευθύνουσας υπηρεσίας ή προϊσταμένης αρχής,
δεν  επιτρέπει  την  επίκληση  παρέλευσης  προθεσμιών  που  τίθενται  από  την  εκάστοτε  νομοθεσία  έως  ότου  αυτά
εισέλθουν νόμιμα στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία.

1.5. 1.4.1 Νόμιμοι Εκπρόσωποι Αναδόχου

 Σύμφωνα  και  με  τα  αναφερόμενα  στο  Άρθρο  139  και  140  του  Ν.4412/2016  σχετικά  με  το  προσωπικό  του
Αναδόχου, ορίζονται τα ακόλουθα: 

(1) Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου,
θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος του εργοταξίου για το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα
Συγγραφή Υποχρεώσεων  και ο γενικός διευθυντής του έργου για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο προϊστάμενος
του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και την ανάλογη εμπειρία.

(2) Για  την  έγκριση  του  ανωτέρω  προτεινόμενου  προϊστάμενου  του  εργοταξιακού  γραφείου,  ο  Ανάδοχος  θα
υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν
στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί,  κατά την απόλυτη κρίση της,  να μην δώσει την
έγκρισή της για τον προτεινόμενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα
προσόντα  και  πείρα  ή  δεν  είναι  κατάλληλος  για  την  ανωτέρω  θέση.  Ο  προϊστάμενος  του  εργοταξιακού
γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. 

(3) Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η
απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν
με  εκτός  εργοταξίου  απασχόληση  που  αφορά  στο  υπόψη  έργο.  Όταν  ο  προϊστάμενος  του  εργοταξιακού
γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από
την Υπηρεσία. 
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(4) Ο  προϊστάμενος  του  εργοταξιακού  γραφείου  θα  είναι  πλήρως  εξουσιοδοτημένος  με  συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο  να  εκπροσωπεί  τον  Ανάδοχο  σε  όλα  τα  θέματα  του  εργοταξίου,  περιλαμβανομένης  της
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές,
επιμετρήσεις, ημερολόγια κτλ).

(5) Ο προϊστάμενος  του  εργοταξιακού  γραφείου  είναι  αρμόδιος  για  την  έγκαιρη,  έντεχνη,  άρτια  και  ασφαλή
εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας
των εργαζομένων  στο έργο,  καθώς και  κάθε  τρίτου.  Γι  αυτό  ο  προϊστάμενος  του εργοταξιακού  γραφείου
πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις
ευθύνες του και θα δεσμεύεται ότι απασχολείται αποκλειστικά στο έργο. 

(6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό του
προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους
απομακρύνει  και  να  τους  αντικαταστήσει  με  άλλους,  των  οποίων  ο  διορισμός  θα  υπόκειται  επίσης  στην
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

(7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει
τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

(8) Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
βεβαίωσης  του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  και  ο  χρόνος  ασφάλισης  των
εργαζομένων.

(9) Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας ρητά καθορίζεται ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την
κατάρτιση  και  υπογραφή  της  σύμβασης  να  καταθέσουν  συμβολαιογραφική  πράξη  διορισμού  κοινού
εκπροσώπου της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται
υποχρεωτικά  και  ο  αναπληρωτής  του  εκπροσώπου.  Ο  εκπρόσωπος  ή  ο  αναπληρωτής  του  μπορούν  να
διορίζουν  άλλους  πληρεξούσιους  για  τη  διενέργεια  συγκεκριμένων  πράξεων  κατά  την  εκπροσώπηση  της
κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία με την πράξη διορισμού τους. Μαζί με την πράξη
διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους από
τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. 

Άρθρο 2ο  Πηγές προέλευσης υλικών δανείων (χωματουργικών έργων, τεχνικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών)

Α. Οδοί προσπέλασης προς θέσεις λήψης υλικών και κατασκευής τεχνικών έργων.
Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων υλικών και κατασκευής

τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον ανάδοχο. Η σχετική δαπάνη συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδος των
αντίστοιχων εργασιών.

Β. Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή υλικών οδοστρωσίας, τεχνικών κλπ, μη χρησίμων
προϊόντων κατεδάφισης ή υλικών που πλεονάζουν.

Τα  προϊόντα  που  προκύπτουν  από  τον  καθαρισμό  και  την  καθαίρεση  των  πάσης  φύσεως  κατασκευών,  τα
ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωμάτων προϊόντα εκσκαφής και  τα λοιπά ακατάλληλα υλικά κάθε
είδους,  θα  μεταφέρονται  στους  προβλεπόμενους  χώρους  οριστικής  απόθεσης  (από  τη  μελέτη  και  τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου). Τα τελικώς μη αξιοποιήσιμα προϊόντα θα συγκεντρώνονται και θα προωθούνται
προς οριστική απόθεση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, στους προβλεπόμενους αποθεσιοθαλάμους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 (Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και
αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων), στην οποία καθορίζεται και η προσωρινή απόθεση των προϊόντων.

Η  εναπόθεση  των  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφών  θα  γίνεται  με  γνώμονα  την  ελαχιστοποίηση  των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης και, ως ορίζονται στις αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ
της γενικής κατηγορίας 02. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, πέραν των γενικών απαιτήσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 Απαγορεύεται  η  απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση πλην εκείνων που
καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου ή / και τις εντολές της
Υπηρεσίας, για θέσεις που θα εγκριθούν από την αυτήν και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές.
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 Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή κατακρήμνισης προϊόντων που θα διενεργούνται σε ζώνες
έντονων εγκάρσιων κλίσεων.
 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς ιλύος με τους τροχούς των φορτηγών αυτοκινήτων από τις
θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης με τους αποθεσιοθαλάμους.
 Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται φορτωμένα διαμέσου οικισμών ή προαστικών ή αστικών ζωνών, θα
είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με κάλυμμα της καρότσας (απαιτείται από τις διατάξεις του ΚΟΚ).
 Θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζημιών από τη διέλευση βαρέων φορτωμένων οχημάτων στις οδούς
προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάμους, καθώς και μέτρα επανόρθωσης τέτοιων ζημιών (εάν προκύψουν).

Εάν οι  χώροι  απόθεσης  προβλέπονται  στους περιβαλλοντικούς  όρους ή  στη μελέτη  του έργου,  αλλά δεν  έχει
εξασφαλιστεί  η  απαιτούμενη  αδειοδότηση  για  την  αξιοποίησή  τους  (απαλλοτρίωση  εκτάσεων,  πρόβλεψη
αποζημίωσης ιδιοκτητών κλπ) ή εάν δεν προβλέπονται  καθόλου τέτοιοι  χώροι στα συμβατικά τεύχη του έργου, η
Υπηρεσία θα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα τα θέματα αυτά, μετά από σχετική εισήγηση του αναδόχου. 

Γ. Υλικά δανείων
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον ανάδοχο πηγών λήψης

δανείων. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον ανάδοχο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε
κατάλληλη θέση, αρκεί  τα υλικά αυτά να πληρούν τις  προβλεπόμενες ιδιότητες από τις οικείες ισχύουσες ΕΤΕΠ –
ΠΕΤΕΠ.

Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης υλικών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά
κατάλληλων εκτάσεων. Κάθε σχετική δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδος της προσφοράς του.

Επίσης,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξετάσει  στο  Τμήμα  Ελέγχου  Υλικών  και  Ποιότητας  Δημοσίων  Έργων
Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο ή σε άλλο κρατικό ή διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο, τα υλικά που παρέχονται από
πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στην χρησιμοποίηση τους.

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, με
μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κάτω από παρακολούθηση της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν παρέχουν υλικά
με τις απαιτητές ιδιότητες, σύμφωνα προς τις ισχύουσες ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ και την παρούσα Ε.Σ.Υ..

Ειδικότερα τα δάνεια  αμμοχαλικώδους  σύστασης  που προορίζονται  για την κατασκευή της ανώτατης στρώσης
επιχώματος, που εμφανίζεται στη τυπική διατομή καθώς και του μεταβατικού επιχώματος όπισθεν τεχνικών έργων,
πρέπει να έχουν δείκτη πλαστικότητας μικρότερο του πέντε ( 5 ).

Τα απαραίτητα για το έργο γαιώδη ή αδρανή υλικά επιχωμάτων βάσεων, σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, θα
πρέπει να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής εφόσον για αυτά έχουν εγκριθεί και
τηρούνται περιβαλλοντικοί όροι.

Για την απόληψη υλικών από κοίτες χειμάρρων και ποταμών, απαιτείται σχετική έγκριση των αρμόδιων αρχών. Ως
ορίζεται στην ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-06-00-00, για τη χορήγηση σχετικής άδειας είναι  απαραίτητη η υποβολή έκθεσης
μεθοδολογίας απόληψης των υλικών. Στην έκθεση αυτή, εκτός των άλλων θα αναλύονται τα εξής:

   τα προβλεπόμενα μέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης της περιοχής
μετά την ολοκλήρωση της δανειοληψίας.

   Οι προς απόληψη ποσότητες υλικών και οι θέσεις απόληψης.
   Οι επιπτώσεις τη δανειοληψίας στη ροή των υδάτων.
   Τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της παραποτάμιας βλάστησης.
   Το βάθος και η έκταση απόληψης υλικών.
   Οι δυνατότητες υδραυλικής διευθέτηση του χειμάρρου, με κατάλληλη κλιμάκωση / κατανομή της δανειοληψίας

κατά μήκος της κοίτης και των πρανών (π.χ. συστηματική εκβάθυνση της κοίτης).
Επισημαίνεται  ότι  η  απόληψη θα γίνεται  μόνον για τις  ποσότητες και  υπό τους όρους της σχετικής άδειας.  Η

Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη συνέχιση λήψης υλικών από χείμαρρους εάν δεν τηρούνται οι όροι
αυτοί.

Για τα υλικά των λατομείων, σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση, που εξευρίσκονται με μέριμνα,
ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και  επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις  λοιπές αρμόδιες  Αρχές ισχύουν οι
αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ της γενικής κατηγορίας 02. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Δ. Πηγές λήψης υλικών 
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Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών,  που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα και τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου,  θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής του έργου ή υλικά ποταμού
άριστης ποιότητας ή κατάλληλα δάνεια αμμοχαλικώδους σύστασης, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ισχύουσες ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ., τις οικείες Π.Τ.Π. και την Τ.Σ.Υ., σε όσα αυτές ισχύουν.

Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει υλικά τα οποία, κατά την εκμετάλλευση τους,
δεν παρουσιάζουν ομοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά και υγιή, με συνέπεια, λόγω της ανομοιογενούς
ποιότητας, να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των υλικών.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων υλικών, δεν δημιουργεί
σ'  αυτόν δικαίωμα  απαίτησης  πληρωμής  δαπάνης  μεταφοράς  των  υλικών,  που  ήδη  έχει  συνυπολογιστεί  και
συμπεριληφθεί στις συμβατικές τιμές μονάδος του Τιμολογίου.

E. Χρήση Πηγών 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν από την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών, που θα επιλέξει  ο

ίδιος, να προβεί με μέριμνα και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού που παρέχεται, στο Τμήμα Ελέγχου Υλικών και
Ποιότητας Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας  ή σε άλλο κρατικό ή διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο,  προκειμένου να
διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού, σύμφωνα προς τις σχετικές ισχύουσες ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ.

Ο έλεγχος της ποιότητας όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
του  έργου  με  μέριμνα,  ευθύνη  και  δαπάνες  του  αναδόχου.  Ο  ανάδοχος  είναι  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνος  για  την
παραγωγή και χρησιμοποίηση δόκιμων υλικών, όπως ορίζεται στις ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ.

Η Υπηρεσία πάντως έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει υλικά, που αναμφισβήτητα
δεν πληρούν τις απαιτητές ιδιότητες.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των υλικών και
εργασιών, χρησιμοποιώντας γι' αυτό το σκοπό μέσα συσκευασίας και μεταφοράς του αναδόχου, που υποχρεούται να
θέσει  αυτά απροφάσιστα στην διάθεση της Υπηρεσίας,  χωρίς  αυτό να απαλλάσσει  τον ανάδοχο από την σχετική
ευθύνη, αφού είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο τόσο των υλικών όσο και
των εργασιών.

Για  τη  λήψη  των  απαιτούμενων  για  την  εκτέλεση  του  έργου  αδρανών  υλικών  λατομείου  ή  ορυχείου  ή
δανειοθαλάμου κλπ, η Υπηρεσία δε θα παραδώσει στον ανάδοχο οποιοδήποτε λατομείο ή ορυχείο ή δανειοθάλαμο,
επομένως,  ο  ανάδοχος  θα φροντίσει  να  βρει  και  χρησιμοποιήσει  τις  κατάλληλες  πηγές  αδρανών υλικών,  είτε  με
μίσθωση,  είτε  με  αγορά  των  κατάλληλων  εκτάσεων  ή  ακόμα  και  με  προμήθεια  των  αδρανών  υλικών  από  ήδη
λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομείων κλπ., ως ορίζονται στην αντίστοιχη ισχύουσα ΕΤΕΠ (ή ΠΕΤΕΠ). Εν προκειμένω, η
Υπηρεσία  δεν  αναλαμβάνει  οποιαδήποτε  υποχρέωση  για  να  απαλλοτριώσει  εκτάσεις  κατάλληλες  για  παραγωγή
υλικών προς χρήση του Αναδόχου.

Συνεπώς, η προσφορά του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες για
οποιονδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά λατομεία των αναγκαιούντων αργών υλικών ή
για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις, που θα απαιτηθούν
εξαιτίας  σύγχρονης  εκμετάλλευσης  ορισμένων  πηγών  (και  από  άλλη  προηγούμενη  ή  επόμενη  εργολαβία,  με  τις
σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), λαμβανομένων υπόψη,
σε κάθε περίπτωση όλων των δεσμεύσεων και περιορισμών που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, σε οποιαδήποτε φάση της εκτέλεσης του έργου και για οποιονδήποτε λόγο
(ανεπάρκειας, ακαταλληλότητας κλπ) για την εξεύρεση πρόσθετης, συμπληρωματικής ή νέας πηγής για την προμήθεια
των  αναγκαιούντων  αδρανών  υλικών  (λατομείου  ή  ορυχείου  ή  δανειοθαλάμου  κλπ),  ο  ανάδοχος  θα  είναι
υποχρεωμένος, με αποκλειστική φροντίδα και δαπάνες του, να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο και να πραγματοποιήσει
τις  εγκαταστάσεις  που  χρειάζονται  ή  να  προβεί  σε  μεταφορά  των  εγκαταστάσεων  που  είχε  κατασκευάσει  ή/και
λειτουργήσει,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  ποσοτικές  και  ποιοτικές  ανάγκες  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις
συμβατικές υποχρεώσεις του και τις κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές.

Η προσφορά του αναδόχου και  οι  προθεσμίες  που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου,
θεωρούνται ότι καλύπτουν πλήρως, οικονομικά και χρονικά, όλες τις διαδικασίες εξεύρεσης, επεξεργασίας, μεταφοράς
και ενσωμάτωσης στο έργο όλων των αναγκαιούντων αδρανών υλικών (λατομείου ή ορυχείου ή δανειοθαλάμου κλπ),
ακόμη και αν ο ανάδοχος αναγκαστεί ή επιλέξει να ιδρύσει λατομείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις, σε θέση τέτοια που
να δυσχεραίνεται η εργασία ή να επιμηκύνεται η διαδρομή ή ακόμη και αν αναγκαστεί ή επιλέξει να προμηθευτεί τα
αδρανή από το εμπόριο και από οποιαδήποτε απόσταση. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά την αποκατάσταση των
χώρων λήψης αδρανών (λατομείου ή ορυχείου ή δανειοθαλάμου κλπ), θα υλοποιείται πλήρως η αντίστοιχη Μ.Π.Ε. για
τα μέρη των λατομικών κλπ χώρων λήψης αδρανών στα οποία θα έχει γίνει επέμβαση.
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        Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η αναγκαιότητα δανειοληψίων

 Άρθρο 3ο  Χρηματοδότηση 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 517 με ΚΑ 2018ΕΠ51700004

 Άρθρο 4ο  Απαλλοτριώσεις

4.1  Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, όπως καθορίζεται με την προθεσμία του άρθρου 5 αυτής της ΕΣΥ, έχει
λάβει υπόψη του κατά το δοκούν, εφόσον εμπλέκονται στη διαδικασία απαλλοτριώσεων και άλλες Υπηρεσίες, τα
προβλήματα που εισάγουν οι απαλλοτριώσεις και οι συναφείς διαδικασίες  απόκτησης γης στην εκτέλεση του
έργου, τη διαθεσιμότητα εκτάσεων του Δημοσίου, των Κοινοτικών εκτάσεων, την διαδικασία των επιτάξεων κλπ.
και ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τον παράγοντα αυτόν υπόψη του κατά τη μόρφωση της προσφοράς του. Έτσι
θα  είναι  δυνατή  η  εκτέλεση  του  έργου  εμπρόθεσμα,  σύμφωνα  με  την  υπάρχουσα  κατάσταση  διαθέσιμων
εκτάσεων και   την προβλεπόμενη εξέλιξη της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων, δεδομένου ότι οι παραπάνω
συνθήκες έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων δημοπράτησης.

4.2  Σχετικά με την πρόοδο των απαλλοτριώσεων και των καταλήψεων εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα
απόδοσης των εκτάσεων καθώς θα ακολουθηθεί η διαδικασία των επιτάξεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος
δικαιούται σχετική παράταση εργασιών αλλά όχι αποζημίωση.

4.3  Ο  Ανάδοχος  οφείλει,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  να  υποβοηθά  στην  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  των
απαλλοτριώσεων  με  την  έγκαιρη  πασσάλωση  των  ορίων  απαλλοτρίωσης,  την  φροντίδα  διατήρησης  των
πασσάλων, τη σύνταξη τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και τη σύνταξη
των πινάκων αποζημιώσεων κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

4.4   Στην  περίπτωση  κατασκευής  έργων,  σε  χώρους  όπου  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  απαιτούμενες  διαδικασίες
απαλλοτρίωσης  ή  δουλείας  διέλευσης,  ο  Ανάδοχος  δύναται  να  επέμβει  σε  ιδιωτικές  εκτάσεις  υπό  τις
προϋποθέσεις  εφαρμογής από τον Κ.τ.Ε.  της διαδικασίας της επίταξης για κοινωφελές έργο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν τέτοια ανάγκη θα επισημαίνεται έγκαιρα πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών
από τον Ανάδοχο στον Κ.τ.Ε.

        Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η αναγκαιότητα απαλλοτριώσεων

Άρθρο 5ο  Προθεσμίες- Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 147 και 148 του N. 4412/2016 με τις ακόλουθες προσθήκες: 

Α. Συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου 

Το όλο έργο πρέπει να αποπερατωθεί μέσα σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Β. Ποινικές ρήτρες 
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική

ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

 Άρθρο 6ο  Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

Δεν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

 Άρθρο 7ο  Εγγύηση για την καλή εκτέλεση

Για  να  υπογραφεί  η  εργολαβική  σύμβαση  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  και  να  καταθέσει
εγγύηση για την καλή εκτέλεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016  το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 8ο  Σύμβαση κατασκευής του έργου - Εγκατάσταση Αναδόχου

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 9ο  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

9.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016 ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία,  προς έγκριση,  το
χρονοδιάγραμμα  κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην προθεσμία της παρούσας Ε.Σ.Υ.

9.2 Το χρονοδιάγραμμα αυτό συντάσσεται σε τύπο γραμμικού διαγράμματος και συνοδεύεται από έκθεση που θα
αναλύει  και  θα  δικαιολογεί  πλήρως  τον  προτεινόμενο  προγραμματισμό.  Το  ανωτέρω  διάγραμμα  πρέπει  να
κλιμακωθεί μέσα στις τμηματικές προθεσμίες εφόσον ορίζονται από το άρθρο 5 (Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες)
της παρούσας και να συνταχθεί με βασική επιδίωξη τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά
το εφικτό ολοκληρωμένο κατά χρησιμοποιήσιμα τμήματα το έργο. 
Η  έγκριση  του  χρονοδιαγράμματος  θα  γίνει  από  την  Διευθύνουσα  το  έργο  Υπηρεσία,  μέσα  σε  προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.

9.3 Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών απαιτείται, να εκδοθεί με μέριμνα του Αναδόχου έγγραφη άδεια  (αν
συντρέχει  περίπτωση) της επί τόπου Υπηρεσίας του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.  H έναρξη των εργασιών του έργου δε
μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 ημερών.

9.4 Ο Χρονικός Προγραμματισμός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες
ζημιάς από πλημμύρες, βροχές, θεομηνίες κ.λπ.

9.5 Επίσης ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να
συντάξει  και να υποβάλει  οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται  λεπτομερώς τα πλήρη
στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση
του έργου.

9.6 Το  παραπάνω  χρονοδιάγραμμα  μετά την  έγκρισή  του  από την  Διευθύνουσα  το  έργο  Υπηρεσία,  θα  αποτελεί
συμβατικό στοιχείο της σύμβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το εφαρμόζει πιστά. Τυχόν
μελλοντική  τροποποίηση  του  χρονοδιαγράμματος  θα  γίνει,  αν  είναι  απαραίτητο,  όπως  προβλέπεται  από  τις
ισχύουσες διατάξεις.

9.7   Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει  τον ισχυρισμό ότι αγνοούσε τις εδαφικές
και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής  του έργου, τις δυσκολίες εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, την
κατασκευή  των  δρόμων  προσπέλασης,  τις  δυσκολίες  προσέγγισης  των  περιοχών  λήψης  αδρανών  υλικών  ή
αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιομηχανία.

Υπεργολαβία – Πτώχευση – Θάνατος 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 131, 165, 166 & 167 του Ν 4412/16. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων
για  την  εκτέλεση ειδικής  φύσης  εργασιών,  ο  Ανάδοχος  παραμένει  μόνος και  αποκλειστικός  υπεύθυνος  για  τις
υπόψη εργασίες,  τις  συνυφασμένες συνέπειες  και ευθύνες,  έστω και  αν οι  υπεργολάβοι αυτοί  έχουν τύχει  της
έγκρισης  της  Υπηρεσίας. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  κάθε  στοιχείο  (συμβατικό,  οικονομικό,
προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά
αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση. Η εκχώρηση του έργου ή/και
των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Άρθρων 58, 131, 165 & 166 του Ν
4412/16. Η υποκατάσταση του Αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου)
είναι  δυνατή  αποκλειστικά  υπό  τις  προϋποθέσεις  της  περίπτωσης  δ'  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  132.  Η
υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του
αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

 Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 167 του Ν
4412/16.  Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του
Άρθρου 167 του Ν 4412/16.

Άρθρο 10ο  Μελέτες

Υπάρχουσες μελέτες
Για την κατασκευή του έργου θα εφαρμοστεί η με αρ. Πρωτ. 5896/19-07-2019 εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας. 
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Α.  Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, αφού η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένως στις
τιμές μονάδος του τιμολογίου, να συντάξει τις παρακάτω μελέτες και να προβεί στις εξής ενέργειες κλπ.:

1. Εφαρμογή της υπάρχουσας μελέτης σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της
υπηρεσίας.

2.  Εντός  μηνός  το  αργότερο  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  οπωσδήποτε  πριν  από την  έναρξη  εκτέλεσης
χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο ή τμηματικά σύμφωνα με τις
οδηγίες της επίβλεψης την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους (π.χ. για έργα οδοποιίας αναπασσάλωση
άξονα, έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάστασης νέων, εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη
διατομών και λοιπά σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και την άριστη κατάσταση όλων των στοιχείων εκείνων που είναι
απαραίτητα στην  Υπηρεσία  για  των έλεγχο  των Τοπογραφικών εργασιών  (Υψομετρικές  αφετηρίες,  στάσεις  της
αποτύπωσης, ορθή σήμανση των θέσεων των διατομών, καρνέ μετρήσεων κλπ.)
Οι  εργασίες  αποτύπωσης  θα  ελέγχονται  κατά  την  εκτέλεση  τους  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  θα
παραλαμβάνονται από αυτήν με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγματοποιούνται από κλιμάκιο της Δ/νουσας Υπηρεσίας που
θα περιλαμβάνει τον επιβλέποντα καθώς και έμπειρους για το υπόψη αντικείμενο τεχνικούς, τα μέλη του οποίου
(κλιμακίου) θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους.
Tα στοιχεία αποτύπωσης θα παραδίδονται και σε ψηφιακή μορφή (CD).

3. Την σύνταξη οριστικών μελετών μικρών τεχνικών έργων (οχετοί ανοίγματος μέχρι 10,00 μ.), τοίχων αντιστήριξης
ύψους  μέχρι  6,00μ.,  λιθοπληρωτών  συρματοκιβωτίων,  στραγγιστηρίων  και  των  απαιτουμένων  στατικών
υπολογισμών με βάση τους κανονισμούς και προδιαγραφές που ισχύουν.

4.  Την  σύνταξη  οριστικών  μελετών  προσαρμογής  των  εγκεκριμένων  τύπων  τεχνικών  έργων  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  στις
απαιτήσεις του Έργου.

5.  Από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε πλήρη έλεγχο των τεχνικών μελετών του έργου.
Σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών, ο ανάδοχος καλείται να υποβάλει στη Διευθύνουσα υπηρεσία τις αντίστοιχες
αναλυτικές προμετρήσεις των εργασιών.

6.  Την σύνταξη πλήρους μελέτης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και ασφάλισης όλου του έργου, εάν
δεν  έχει  συνταχτεί  ή  υπάρξουν τροποποιήσεις  στο έργο,  με  σκοπό την  ασφαλή  κυκλοφορία των διερχόμενων
οχημάτων και πεζών, η σύνταξη της οποίας θα γίνει από αρμόδιο μηχανικό.

7.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει οριστικές μελέτες (με πληρότητα μελέτης εφαρμογής) για τμήματα
έργων,  που  θα  κριθούν  απαραίτητες,  για  την  εμπρόθεσμη  και  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  έργου,  μετά  από  τη
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.  Για την εκτέλεση των μελετών αυτών ο Ανάδοχος οφείλει  να  συνεργαστεί  με
μελετητές ή γραφεία μελετών, ή σύμπραξη αυτών, που να διαθέτουν τα κατά νόμο προσόντα (πτυχίο μελετητή) της
αντιστοίχου κατηγορίας και τάξης (λαμβανομένου του έργου ως συνόλου) και να διαθέτουν σχετική αποδεδειγμένη
εμπειρία.  Οι  μελέτες  θα  εκπονηθούν  με  βάση  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  άλλες  σχετικά  ισχύουσες  διατάξεις
(Νόμους, ΠΔ, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Εγκυκλίους κλπ.) και γενικά βάσει των παραδεκτών κανόνων
της επιστήμης και της τεχνικής.

8.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες να υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία μελέτη προσωρινής
σήμανσης  (εργοταξιακή)  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  των  εργασιών  η  οποία  θα  είναι  σύμφωνη  με  τις  Οδηγίες
Μελετών Έργων, τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) (Αριθ. Απόφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-
2-2011).  Ο ανάδοχος θα υλοποιεί τα οποιαδήποτε έργα σήμανσης – ασφάλειας χρειαστούν κατά την εκτέλεση του
έργου  για  την  αποκατάσταση  της  κυκλοφορίας  με  παρακαμπτήρια  τμήματα  και  για  οποιουσδήποτε  λόγους
ασφαλείας.

9.  Σύνταξη  μελέτης  εφαρμογής  Ηλεκτροφωτισμού και  των προγραμμάτων ρύθμισης  των φωτεινών σηματοδοτών,
εφόσον προβλέπεται η εγκατάσταση σηματοδοτών στο έργο.

Συμπληρωματικά διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
α) Οι παρατηρήσεις και προτάσεις του αναδόχου θα αφορούν στην βελτίωση των εγκεκριμένων συμβατικών τεχνικών

μελετών με τον εντοπισμό και στην συνέχεια συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των μελετηθέντων επί μέρους θεμάτων
με σκοπό να προκύψει,  με  βάση τις  εγκεκριμένες  συμβατικές  τεχνικές  μελέτες  όπως αυτές θα βελτιωθούν ως
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ανωτέρω,  συνολικό  έργο  τεχνικά  άρτιο  και  λειτουργικό  που  να  ανταποκρίνεται  στον  προορισμό  του  και  να
επιτυγχάνει την προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του.

Εφαρμογή 
Για  να  εφαρμόσει  πιστά  και  έντεχνα  τα  σχέδια  ο  ανάδοχος,  οφείλει  να  προβεί  στις  παρακάτω  ενέργειες,  χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση:
α) Να κάμει τον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περίπτωση δε ασυμφωνιών ή

ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β)  Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξάρτησης μέχρι τη θέση ενός εκάστου επί μέρους έργου.
γ)  Να  πασσαλώσει  τους  άξονες  των  τεχνικών  έργων  με  σύγχρονη  προσαρμογή  στις  τοπικές  συνθήκες  με

μικρομεταθέσεις  των  αξόνων,  να  χωροσταθμήσει  τους  άξονες  που  πασσάλωσε,  να  συντάξει  τις  διατομές  του
εδάφους,  να  μεταφέρει  τα  στοιχεία  της  μελέτης  στις  παραπάνω  διατομές  του  εδάφους  και  να  πάρει  τυχόν
συμπληρωματικά τοπογραφικά στοιχεία.

δ)  Να εκτελέσει τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές, συμπληρώσεις και εφαρμογές των σχεδίων των τεχνικών έργων
εξαιτίας των μικρομεταβολών (παρ. γ) των αξόνων.

ε)  Να  προσαρμόσει  την  εγκεκριμένη  μελέτη  στις  θέσεις  όπου  ενώνεται  με  την  υφιστάμενη  κατάσταση-δίκτυο
(οριζοντιογραφία - μηκοτομή) ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

ζ)  Την προσαρμογή της μελέτης με τυχόν τοπικές βελτιώσεις (επικλήσεων, υψομέτρων κλπ).

Τα αποτελεσμάτων των παραπάνω εργασιών θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο στην επιβλέπουσα Υπηρεσία με
μορφή σχεδίων σε δύο αντίτυπα,  ως μελέτη εφαρμογής.  Τα παραπάνω δεν αποτελούν τροποποίηση μελέτης του
άρθρου 144 του Ν.   4412/2016  .

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει  και να γνωμοδοτοτήσει σχετικά. Με δεδομένη τη φύση του έργου, η
διαδικασία  αυτή μπορεί  να  πραγματοποιείται  τμηματικά,  για  κάθε  μία  αυτοτελή τεχνική  εργασία,  εξ  αυτών  που
απαρτίζουν τη σύμβαση.

Άρθρο 11ο  Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την
Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που
δεν προβλέπονται από το Τιμολόγιο της σύμβασης, συντάσσονται νέες τιμές μονάδος κατά τις διατάξεις του άρθρου
156 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12ο  Προκαταβολές 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 13ο  Αναθεώρηση των Τιμών

Για  τον  υπολογισμό  και  την  πληρωμή  δαπάνης  αναθεώρησης  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  153  του  Ν.
4412/2016.

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι:
1.  Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και όχι της ενσωμάτωσής

τους, με τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν. 
2.  Σε ειδική στήλη του προϋπολογισμού μελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του κονδυλίου των

εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με το συντελεστή αναθεώρησης  του οποίου θα αναθεωρούνται  τα αντίστοιχα
κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.

3.  Για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική περίοδο, θα συντάσσεται
υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος, που θα θεωρείται από τον
Προϊστ/νο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αναθεωρούμενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα
παραπάνω οριζόμενα.

Άρθρο 14ο  Ποιότητα Υλικών και Εργασιών – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)
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Σύμφωνα με  το  άρθρο  158 του  Ν.4412/2016,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  μετά την  υπογραφή της Σύμβασης  να
εκπονήσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πρότυπο
ΙSO 10005/1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη σύνταξη του παραπάνω Π.Π.Ε είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα
διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας είτε όχι (π.χ. ΙSO 9001 ή ISO 9002).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το Π.Π.Ε του έργου σε δύο (2) αντίτυπα στη Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία μέσα
σε προθεσμία σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η Δ/νουσα εντός δέκα (10)
ημερών θα πρέπει να επιστρέψει στον ανάδοχο εγκεκριμένο το ΠΠΕ με τυχόν παρατηρήσεις.

Για το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας έργου θα εφαρμοστεί η απόφαση
Δ112ΑΔ /οικ/611/24-7-01 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ποιότητα Υλικών Εργαστηριακές Δομικές.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της μελέτης, τις ισχύουσες ΕΤΕΠ

– ΠΕΤΕΠ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των υλικών που θα χρησιμοποιήσει ή να απορρίψει αυτά
σαν ακατάλληλα.

Όλες  οι  μελέτες  συνθέσεως  των  σκυροδεμάτων  ή  άλλων  σύμμεικτων  υλικών  που  ορίζονται  στις  Τεχνικές
Προδιαγραφές και υποβάλλονται από τον Ανάδοχο πρέπει να έχουν εκπονηθεί από σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και
να είναι σε ισχύ. 

Ο  Ανάδοχος  κοινοποιεί  στην  Υπηρεσία  όλα  τα  αποτελέσματα  οιωνδήποτε  εργαστηριακών  δοκιμών  ή  ελέγχων
ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι έλεγχοι αποτελούν στοιχεία
για τον φάκελο του έργου.

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή της
Περιφέρειας  Θεσσαλίας  (για όσους ελέγχους αυτά μπορούν να διεκπεραιώσουν)  ή από ιδιωτικά,  μη εργοταξιακά
εργαστήρια, με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου (παράγραφος 2 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016). Τυχόν ιδιωτικά
εργαστήρια  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  είναι  είτε  αδειοδοτημένα  από το  ΚΕΔΕ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
Π.Δ.69/1998  και  της  απόφασης  Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  ΔΕΕ/036/12-3-98  (ΦΕΚ  289Β/24-3-98)  είτε  διαπιστευμένα  από
αναγνωρισμένο  φορέα  πιστοποίησης.  Αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να
γνωστοποιήσει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ποια  εργαστήρια  προτίθεται  να  χρησιμοποιήσει  και  να  λάβει  σχετική
γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικών εργαστηρίων θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον τις σε ισχύ
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων.

Στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια τους ελέγχους
που θα εκτελούνται από τα εργαστήρια του Δημοσίου και τους ελέγχους που θα εκτελούνται από διαπιστωμένα μη
Δημόσια εργαστήρια.

Δικαιώματα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.
Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να έχει ζητήσει με αίτησή

του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα
αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο επιλογής της Υπηρεσίας.

Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί αυθημερόν
στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή, παρουσία του βοηθού του Τεχνικού Διευθυντή
ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή
Πολυτεχνικών Σχολών, εφ’ όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον Ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της
οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο διάστημα μέχρι
την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή αποτελέσματα και
έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων
γίνεται κατά αντιπαράσταση.

Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα  και αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του
έργου.

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο
μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του έργου.

Επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι ισχύουσες ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ και
οι λοιποί όροι των συμβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τομών σε διάφορα μέρη και στοιχεία του έργου,
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όσες  αυτή  κρίνει  απαραίτητες,  για  την  εξακρίβωση  της  ποιότητας,  ποσότητας  και  πάχους  των  στρώσεων  σε
οποιαδήποτε  φάση  του  έργου.  Τα  στοιχεία  των  εν  λόγω ελέγχων  θα  καταγράφονται  σε  ιδιαίτερο  πίνακα  κα  θα
αποτελούν  αναπόσπαστο,  μετά  του  πίνακα  των  λοιπών  εργαστηριακών  ελέγχων,  των  τελικών  επιμετρήσεων  των
σχετικών εργασιών.  Την διενέργεια των ανωτέρω τομών δύναται  να ζητήσει – εφόσον κριθεί  απαραίτητο-   και η
επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου είτε με μηχανήματα του αναδόχου είτε του ΠΕΔΕ. Ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τις τομές στην πρότερα κατάσταση με δαπάνες του.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  προκύπτουν  αποτελέσματα  από  τον  ποιοτικό  και  ποσοτικό  έλεγχο,  που  δεν
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 «Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης» και
τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

Ελάχιστος αριθμός εκτελεστέων δοκιμών
Ισχύουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι - δοκιμές για υλικά και εργασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ, την

εγκεκριμένη Τ.Σ.Υ. έργων οδοποιίας (απόφαση Δ17α/04/15/ΦΝ/437/8-2-05 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και τις λοιπές ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα κατωτέρω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν οι
αυστηρότερες προβλέψεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
   Για τα υλικά επιχώσεων (Σ.Ε.Ο.) κατηγορίας Ε4 διευκρινίζεται ότι η απαίτηση του δείκτη πλαστικότητας  είναι PI<5.
   Σε όσες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο όρος «κλάδος οδού» για τον προσδιορισμό της συχνότητας διεξαγωγής ενός

ελέγχου, θα θεωρείται συμβατικά ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας οδού.
        Οι  έλεγχοι  που  μνημονεύονται  με  το  γενικό  τίτλο  «Καταλληλότητα  Υλικών» αφορούν  στους  ελέγχους  που

απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μία πηγή λήψης υλικών.
Πιο συγκεκριμένα, πριν τη χρήση των πάσης φύσεως υλικών ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγκαίρως στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση συγκεκριμένων πηγών υλικών και  πρέπει  να  εκτελέσει  τις
ελάχιστες  αναγραφόμενες  δοκιμές  ως ελάχιστο τεκμήριο της κατ’  αρχήν  καταλληλότητάς τους.  Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία κατόπιν εγκρίνει εγγράφως τις προτάσεις του Αναδόχου και εν συνεχεία επιτρέπει την ενσωμάτωση των
υλικών στο έργο. Η αποδοχή εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μίας πηγής λήψης υλικών δε συνιστά εφάπαξ
τεκμήριο  καταλληλότητας,  καθώς  η  καταλληλότητα των πάσης  φύσεως υλικών θα ελέγχεται  και  πιστοποιείται
διαρκώς  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  της  παρούσας  ΕΣΥ,  των  ΕΤΕΠ  –  ΠΕΤΕΠ  και  των  λοιπών  τεχνικών
προδιαγραφών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των έργων και όχι στην
περίοδο των προπαρακατασκευαστικών εργασιών, κατά την οποία οι δοκιμές που εκτελούνται για την ρύθμιση της
παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο, όπως ανωτέρω, αριθμό δοκιμίων.
  Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να τηρούνται στο αρχείο Ποιότητας του έργου.

Έλεγχος εισκομιζομένων ειδών και υλικών

Γενικά όλα τα εισκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωση τους σ’ αυτό, θα
πληρούν τις απαιτήσεις των όρων της σύμβασης. 

Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών με σήμανση   CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτων εάν τα άρθρα των Συμβατικών
Τιμολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι (Εγκύκλιος 26/2012 αρ. πρωτ.
ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012)
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές
Προδιαγραφές, στο Τιμολόγιο Προσφοράς, τον Φάκελο τεχνικών στοιχείων της προσφοράς του αναδόχου και στους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Για  την  πρόληψη  τυχόν  παρερμηνειών  σχετικά  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού (που προβλέπεται από τη μελέτη να ενσωματωθεί στο έργο) και άλλων ειδικών υλικών κλπ., ο ανάδοχος,
προ της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για θεώρηση στη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, κατάσταση
που να περιλαμβάνει τα μηχανήματα, συσκευές, ειδικά υλικά που θα παραγγελθούν, που να συνοδεύεται:
α) Με τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων και λοιπά τεχνικά στοιχεία του

κατασκευαστή  τους,  ώστε  να  αποδεικνύεται  ότι  τα  είδη  που  θα  παραγγελθούν  συμφωνούν  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές.
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β) Με τα γενικά σχέδια που θα δείχνουν την εγκατάσταση τους στις προβλεπόμενες θέσεις και υπό κατάλληλη κλίμακα
διάταξη τους με την σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων και βαρών.
Τα πιο πάνω σχέδια θα υποβάλλονται έγκαιρα για θεώρηση από τη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία.

γ)  Ειδικότερα για  τα τεχνικά χαρακτηριστικά  του ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού,  των συσκευών ,  των  άλλων
ειδικών υλικών και  του εξοπλισμού ισχύουν οι  προδιαγραφές  ΗΜ-Α2 και  ΗΜ-Α3 των τεχνικών προδιαγραφών
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Παραλαβή υλικών με ζύγιση 

Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο
151 §3 του Ν. 4412/2016.
Το παραπάνω πρωτόκολλο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας,  που είναι  επί
τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπο του. 

ΙΙ._ Ποιότητα εργασιών 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις αναφερόμενες στην

παρούσα προδιαγραφές, κανονισμούς κλπ,  όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν εκτελούνται σύμφωνα

με τα ανωτέρω.
Ο χρόνος που θα απολεσθεί μέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει  αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση στις εργασίες ελαττωμάτων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016.

ΙΙΙ._ Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίμου.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από  παραβολή των ποσοτήτων  εργασιών που εκτελέστηκαν και

των αντιστοίχων δοκιμών κατά τις  προσωρινές  τμηματικές  επιμετρήσεις,  αριθμός  δοκιμών μικρότερος  αυτού που
καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε ελλείπουσα δοκιμή , η οποία υπολογίζεται με
την προβλεπόμενη για την υπόψη δοκιμή τιμή του ισχύοντος κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας Τιμολογίου
βασικών εργαστηριακών δοκιμών του Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας , προσαυξημένη κατά
20% και παρακρατείται , με βάση απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας , το έργο Υπηρεσίας, εκπιπτόμενη
από την πρώτη πιστοποίηση του αναδόχου , που θα συνταχθεί μετά την απόφαση .

Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθμός των δοκιμών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί με περισσότερες
δοκιμές στα επόμενα στάδια εργασίας.

Για  παράβαση  των  προδιαγραφών  και  κανονισμών  επιβάλλεται  πρόστιμο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  του
Π.Δ.121/2001.

 Άρθρο 15ο  Ημερολόγιο Έργου - Καταμέτρηση εργασιών - Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετημένα τεύχη, σύμφωνα  με το άρθρο 146 του
Ν.4412/2016 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου.

2. Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και οι πληρωμές θα γίνονται
σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούμενη έγγραφη σχετική

διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για το έργο, όπως αυτό καθορίζεται με τα
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, με τους οικείους πίνακες ή τις σχετικές διαταγές,
δεν  δύναται  να  εκτελεσθούν  μέσα  στο  ύψος  του  ποσού  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  πριν  από  την
εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών οδηγιών.

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω, η Υπηρεσία δεν
έχει καμία υποχρέωση αποπληρωμής του αναδόχου για τις εργασίες αυτές.

Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωμή του αναδόχου, συντάσσονται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μήνα, με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν εκτελεσμένες εργασίες που μπορούν να επιμετρηθούν.
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Άρθρο 16ο  Ποσοστό Ο.Ε. και Γ.Ε. κλπ 

α)  Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό για γενικά και
επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης
και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που
πιστοποιείται με βάση τις τιμές του Τιμολογίου προσφοράς και τις κανονιζόμενες νέες τιμές μονάδος κατά το άρθρο
11 της παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) επί τοις εκατό.

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 17ο   Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας

1. Γενικοί όροι
Ρητώς συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη γεωμετρία

και τις διαστάσεις των καθ’ έκαστα έργων όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της μελέτης, τα οριζόμενα στις ισχύουσες
ΕΤΕΠ και  ΠΕΤΕΠ,  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  τα λοιπά τεύχη της μελέτης που αποτελούν που συνοδεύουν τη
Σύμβαση.

Κατ’ ακολουθία ουδεμία υπέρβαση διαστάσεων στα πάχη, ύψη και πλάτη, στις οριογραμμές, κλίσεις πρανών και
λοιπά στοιχεία που συνιστούν την γεωμετρία των καθ’ έκαστα έργων αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο για οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δυνατό να δοθούν εντολές από την Επίβλεψη για τροποποίηση των
γραμμών των πρανών, των κλίσεων και γενικά των διαστάσεων των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια, κατά την
ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 Γενικές Εκσκαφές.

Σχετικά με τις εκσκαφές των έργων οδοποιίας (γενικές και τεχνικών έργων) ισχύουν οι αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ
και ΠΕΤΕΠ.

Διευκρινίζεται  εδώ  ότι  ο  Ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  επικαλεσθεί  ως  αιτία  αναγκαίας  αυξήσεως  διαστάσεων  το
γεγονός ότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο Ανάδοχος
ανέλαβε με τη σύμβαση την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιμές του τιμολογίου
είναι ενιαίες  και αμετάβλητες από τις διαστάσεις  των σχεδίων, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το
συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (βαρέων, μεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης με εργατικά χέρια.

Επομένως έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, επιμετρούνται με τις
διαστάσεις των σχεδίων και τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
2. Έλεγχοι γεωμετρίας

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων για τη διαπίστωση της ορθής
εφαρμογής των σχεδίων της μελέτης.

Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία.
Η  μέριμνα  και  οι  αντίστοιχες  δαπάνες  συλλογής  των  απαραιτήτων  στοιχείων  τα  οποία  σε  κάθε  περίπτωση

υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσίας ανήκει στον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν  τις  ανοχές η Επίβλεψη διατάζει  τη διακοπή των εργασιών και  τη

συμμόρφωση του Αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
3. Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου

Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, ως χωροσταθμήσεις, διατομές, σχέδια κ.λπ. θα τηρούνται σε ίδιο αρχείο
(και σε ηλεκτρονική μορφή) και θα χρησιμεύουν και ως επιμετρητικά και καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών,
τηρουμένων των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18ο  Κρατήσεις 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 517 με ΚΑ  2018ΕΠ51700004 και 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.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα
γίνεται σε EURO.

Σε  περίπτωση  μεταβολής  των  κρατήσεων  θα  γίνουν  οι  απαραίτητες  ρυθμίσεις  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία.

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
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Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασμών καυσίμων και λιπαντικών του Φ.Π.Α. και των ειδικών
φόρων πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, εφοδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές
διατάξεις.

Άρθρο 19ο  Περιεχόμενα κονδυλίου απροβλέπτων δαπανών προϋπολογισμού 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 
Δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά

την ανάθεση του έργου, σύνταξη μελετών που δεν καλύπτονται από το σχετικό άρθρο της παρούσας και λοιπά συνήθη
απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλήψεις ή από σφάλματα προμέτρησης της
μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα
του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και
υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα
βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 άρθρο 156.

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ΔΕΔΔΗΕ,
ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.

Άρθρο 20ο  Διεύθυνση έργου-Εκλογή προσωπικού-Μηχανικά μέσα 

1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητο
του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.

2. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου απαιτείται η συνεχής παρουσία  δύο (2) τουλάχιστον τεχνικών, από
τους  οποίους  ο  ένας  (1)  θα  πρέπει  να  είναι  Πολιτικός  ή  Αρχιτέκτων  μηχανικός  Διπλωματούχος  ΠΕ,  5-έτους
τουλάχιστον εμπειρίας.
Για το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στην διευθύνουσα
Υπηρεσία  βεβαίωσης  του  οικείου  ασφαλιστικού  φορέα  στην  οποία  θα  αναγράφεται  ο  χρόνος  ασφάλισης  των
εργαζομένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 139 του Ν.4412/2016.

4.  Για  την  έγκριση  του  παραπάνω  προτεινόμενου  Διπλωματούχου  Μηχανικού,  ο  ανάδοχος  θα  υποβάλει  στην
Υπηρεσία, πριν την έναρξη των εργασιών, όλες τις πληροφορίες πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω. Η
Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκριση της για τον προτεινόμενο μηχανικό, σε
περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος
για την παραπάνω θέση.
Όταν ο παραπάνω Διπλωματούχος Μηχανικός απουσιάζει θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα
είναι μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

6. Ο ως άνω Διπλωματούχος Μηχανικός είναι αρμόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και
για την λήψη και εφαρμογή  των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο,
καθώς και κάθε τρίτου. Αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται
το διορισμό του και  τις ευθύνες του.

7.  Η  Υπηρεσία  δύναται  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της  να  ανακαλέσει  την  έγγραφη  έγκριση  της  για  τον  ορισμό
οποιουδήποτε  από  τα  παραπάνω  πρόσωπα,  οπότε  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  το  απομακρύνει  και  να  το
αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την
κρίση της είναι απαραίτητο.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον
τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

8.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η
Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι
του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε
ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία
και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη
Αρχή.
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 9.  Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό όταν κατά την κρίση της
είναι απαραίτητο.

Άρθρο 21ο  Χρόνος εγγύησης - Δωρεάν συντήρηση 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα, εκτελεστούν, επί δεκαπέντε (15) μήνες από
την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση και
αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
Διευκρινίζεται  ότι  στην  ανωτέρω  δωρεάν  συντήρηση  περιλαμβάνεται  και  η  δαπάνη  προμήθειας  νέων  και
αντικατάστασης των καμένων, πάσης φύσεως λαμπτήρων, ώστε το έργο να λειτουργεί πλήρως μέχρι τον χρόνο της
οριστικής παραλαβής του.

 Άρθρο 22ο  Μέτρα ασφάλειας κυκλοφορίας-Σήμανση 

α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση του έργου να προβεί στην κατάλληλη σήμανση με σκοπό την
ασφαλή κυκλοφορία, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ (τεύχος 7: Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς, εγκριτική
απόφαση  Αριθμ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16.2.2011-  ΦΕΚ  905/B/20.5.2011)  να  τοποθετηθεί  και  να  φροντίζει  για  την
συντήρηση και αντικατάσταση όλων των προσωρινών σημάτων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,
των  φανών  των  αντανακλαστικών  πινακίδων  και  σημάτων  κλπ  για  την  ασφαλή  κυκλοφορία  στην  οδό,  στις
προσπελάσεις και στις παρακαμπτήριες και γενικά σε όλο το εργοτάξιο των πεζών και των αυτοκινήτων κατά την
ημέρα και νύκτα. 

      Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα συμβεί εξ αιτίας των έργων που γίνονται
χωρίς να εξαιρούνται κι εκείνα που γίνονται απολογιστικά.

β. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν κάνει τη σήμανση σύμφωνα με τα παραπάνω, ανεξάρτητα από τις διατάξεις
«περί δημοσίων έργων» όπου περιλαμβάνεται η επιβολή διοικητικής ποινής προστίμου καθώς και η έκπτωση του
αναδόχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 παράγραφος ε του Ν.  4412/2016. Η Υπηρεσία μπορεί να κάνει τη
σήμανση για  λογαριασμό  του εργολάβου σε βάρος  του,  αλλά ο ανάδοχος  είναι  και  πάλι  υπεύθυνος  για  κάθε
ατύχημα που θα συμβεί από αμέλεια του. Η δαπάνη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας σε βάρος του εργολάβου
εκπίπτει από τον λογαριασμό του.

γ.  Στην περίπτωση που η σήμανση  γίνεται πλημμελής από τον ανάδοχο, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ενενήντα
ΕΥΡΩ (90 €) για κάθε σήμα που δεν τοποθετήθηκε καλά ή δεν τοποθετήθηκε στην θέση που  χρειάζεται και ακόμα
με απόφαση  του Υπουργού δημοσίων Έργων διοικητική ποινή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ/τος
472/85.Η πιο πάνω ποινική ρήτρα δεν ανακαλείται μετά την τοποθέτηση των σημάτων από τον ανάδοχο.

δ.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μελέτη σημάνσεως των εκτελουμένων έργων επί της οδού για κάθε
είδος εργασίας (εκσκαφές, κατασκευές τεχνικών), σε προθεσμία που θα του ταχθεί .

     Η μελέτη αυτή θα συντάσσεται από τον ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ,
θα συμπληρώνεται με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πρόσθετα είδη σήμανσης και θα είναι δεσμευτική για τον
ανάδοχο μετά την έγκριση της από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία .
Στην περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της πιο πάνω μελέτης ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα εξακοσίων
ΕΥΡΩ (600 €).
Ενώ στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν κάνει τη σήμανση, σύμφωνα με την μελέτη που θα εγκριθεί,  θα του
επιβληθούν οι κυρώσεις που αναφέρονται (παρ. β και γ).

Άρθρο  23ο Χρήση  της  οδού  πριν  την  αποπεράτωση-κατασκευή  και  συντήρηση  παρακαμπτηρίων  και  οδών
προσπελάσεως

1. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  επιτρέπει  τη  δημόσια  χρήση  της  οδού  πριν  την  αποπεράτωση  της,  και
βαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την διατήρηση της σε άριστη κατάσταση βατότητας.
Πρέπει επίσης να διατηρείται συγχρόνως σταθερό το γεωμετρικό σχήμα της οδού στη στάθμη που απαιτείται από
τη μελέτη για την υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας ή ασφαλτικών που θα  ακολουθήσουν. Αυτή όμως η κατοχή
ή χρήση της οδού δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή κάποιας εργασίας που δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
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2.  Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, να συντηρήσει και να προβεί στην κατάλληλη σήμανση
των  οδών  προσπελάσεως,  των  παρακαμπτηρίων  και  άλλων  έργων  που  χρειάζονται  προσωρινά  (προσωρινές
γέφυρες κλπ) για την πλήρη και συνεχή εξασφάλιση της κυκλοφορίας που διέρχεται από την οδό κατά την διάρκεια
της κατασκευής της.

     Οι παραπάνω εργασίες δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα στον ανάδοχο, αλλά θα συμπεριληφθούν ανηγμένα στις τιμές
προσφοράς του εκτός από τις εργασίες  οδοστρωσίας  και  ασφαλτικών που θα αποζημιώνονται  από την Υπηρεσία
σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου προσφοράς του αναδόχου. Αν για την κατασκευή των οδών προσπελάσεως και
των παρακαμπτηρίων οδών καταληφθούν ιδιοκτησίες η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο. 

Άρθρο 24ο  Εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  μέσα  σε  ένα μήνα  (1)  από την υπογραφή της  σύμβασης  να εντοπίσει  τυχόν
εγκαταστάσεις,  δίκτυα κλπ οργανισμών  Κοινής Ωφέλειας  που εμπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και  να
υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς μετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες
μετατόπισης βαρύνουν το κύριο του έργου.

Οφείλει επίσης ο ανάδοχος παράλληλα με τις ενέργειες της Υπηρεσίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς
τους  αντίστοιχους  Οργανισμούς  για  την  επίσπευση  των  διαδικασιών  μετατόπισης  των  εγκαταστάσεων  και  να
διευκολύνει τις  σχετικές εργασίες,  χωρίς να του παρέχεται το δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω τυχόν
καθυστερήσεων  ή  δυσχερειών.  Ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  τη  μεταφορά  δικτύων  ΟΚΩ  στο  παρόν  έργο  έχει
συμπεριληφθεί στο χρόνο περάτωσής του.

Είναι  επίσης  υποχρεωμένος  να  λάβει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αποφυγή  βλαβών  στις  υπόψη
εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που συμβούν εξ αιτίας των έργων.

Θέματα που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών λόγω συντήρησης αγωγών ΟΚΩ και την πρόσθετη αποζημίωση που
καταβάλλεται στον ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών, αλλά και οι προκαταρκτικές εργασίες του αναδόχου, οι
εργασίες  στην  περιοχή  μετατοπιζόμενων  αγωγών,  εργασίες  στην  περιοχή  μη  μετατοπιζόμενων  αγωγών,  «εν
λειτουργία» ή αγωγών σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας καθώς και τα κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
θα είναι σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.

Άρθρο 25o  Αρχαιότητες

1. Πριν  την  έναρξη  κατασκευής  του  έργου,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ειδοποιήσει  εγγράφως  την  Αρχαιολογική
Υπηρεσία,  σύμφωνα  και  με  τους  σχετικούς  περιβαλλοντικούς  όρους.  Όπου  υπάρχει  πιθανότητα  συνάντησης
αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική
περιοχή,  είναι  δυνατόν  ο  ανάδοχος  να  υποχρεωθεί  να  εκτελέσει  διερευνητικές  τομές  ή  και  άλλου  είδους
ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, αποζημιούμενος σύμφωνα
με την Εγκύκλιο Δ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97. Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές θα πρέπει να
διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την επίβλεψη, ώστε να παραστεί, η οποία προειδοποίηση πρέπει να είναι
τουλάχιστον 4 εργασίμων ημερών.

2. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται,  αμέσως  μόλις  διαπιστώσει  την  ύπαρξη  αρχαιοτήτων,  οποιασδήποτε  ηλικίας,  να
ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην
περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και
διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.

3. Μετά  τον  πρώτο  χαρακτηρισμό  των  ευρημάτων  από  την  Αρχαιολογική  Υπηρεσία,  θα  δοθούν  οδηγίες  στον
Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών, είτε για τη διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και
την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστημα κατά
το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με δικά της μέσα και για τη μεταφορά του εξοπλισμού
και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με ανάλογη μετατροπή του χρονοδιαγράμματος.

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τον εξοπλισμό
και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις
από τις αρχαιολογικές έρευνες.

5. Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία,  ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 
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Άρθρο 26o  Έλεγχοι συγχρηματοδοτούμενου έργου

Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω του Ε.Σ.Π.Α. ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται
ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ε.Ε.  και  της  Ελλάδας,  όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα
νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του Ε.Σ.Π.Α. Υποχρεωτικά τηρούνται
όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, κανονισμοί και οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από τη Ε.Ε.
έργων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Β '  -  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι

Άρθρο 27ο  Μελέτη των συνθηκών του έργου 

1.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι και
κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος έχουν, με σκοπό να καταστούν πλήρως ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης
καθώς και να εκτιμήσουν με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες  τις  συνθήκες που θα
επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους, διερευνήσει πλήρως:

α. Την περιοχή του έργου.
β. Τις περιοχές πηγών υλικών στην περιοχή του έργου, στην Ελλάδα και Διεθνώς.
γ. Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, μηχανικού εξοπλισμού.
δ. Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
ε.  Τα τυχόν  διατιθέμενα  στοιχεία  και  πληροφορίες  από το  Δημόσιο  και  Οργανισμούς  (π.χ.  Υπουργείο  Εθνικής

Αμύνης ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κλπ.), Τοπικές Αρχές κλπ.
ζ. Τους τρόπους προσπέλασης, τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας και τα προβλήματα εξασφάλισής της.
η. Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων.
θ. Τη διαθεσιμότητα των εκτάσεων που θα καταληφθούν από τα έργα.
ι. Την ανάγκη απρόσκοπτης παροχής νερού στους καλλιεργητές καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων κατά

την αρδευτική περίοδο από τις υφιστάμενες υποδομές ή άλλες που θα κληθεί να κατασκευάσει ο Ανάδοχος.
ια. Και γενικότερα οποιαδήποτε άλλα ζητήματα μπορούν κατά οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την

πρόοδο, τον τρόπο εκτέλεσης ή την τιμολόγηση αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

1.2 Τονίζεται ότι στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσματα πάσης
φύσεως ερευνών,  στοιχεία  πάσης  φύσεως παρατηρήσεων,  κλπ.,  τίθενται  στη διάθεση των διαγωνιζομένων για
ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά
μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για την σύνταξη των Προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των
διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε
οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση και ακριβέστερο καθορισμό
των στοιχείων που τους διατέθηκαν.

1.3 Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή
του έργου από άλλη Υπηρεσία ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την
μόρφωση της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την άλλη
Υπηρεσία,  ή  από  άλλους  Αναδόχους  που  χρησιμοποιούνται  από  τον  Κύριο  του  έργου  σε  εργασίες  που  δεν
περιλαμβάνονται  στην  σύμβαση  του.  Αντίθετα  υποχρεούται  να  τους  διευκολύνει  με  τα  μέσα  που  αυτός
χρησιμοποιεί  (ικριώματα κλπ.)  ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών,  ώστε να μην παρεμβάλλει
κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία αυτή ή από άλλους Αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των εταιρειών και
οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή, ή τις παρυφές της περιοχής του έργου (σχετική είναι
η παρ. 13 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016).

1.4  Παράλειψη  του  Αναδόχου  προς  ενημέρωσή  του  με  κάθε  δυνατή  πληροφορία,  που  αφορά  στους  όρους  της
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη Σύμβαση. 
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Άρθρο 28ο  Προστασία περιβάλλοντος – περιβαλλοντικοί όροι 

Στις τιμές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμένες όλες οι δαπάνες που προκύπτουν
από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου στο μέρος που το αφορούν.

Άρθρο  29ο  Φύλαξη  υλικών  έργων,  κατασκευών  και  μέσων  που  υπάρχουν  και  προστασία  της  βλάστησης  και
Περιβάλλοντος.

Ο εργολάβος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και μέσα που βρίσκονται εις
χείρας  του,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  ιδιοκτησίας  του  Δημοσίου,  καθώς  επίσης  και  κάθε  εργασία  που
εκτελέστηκε.

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται
από τον ανάδοχο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση.

Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες
που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη
φύλαξης θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει.

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών, των κοινωφελών και
κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και επίσης για την πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας τους.

Ζημίες που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου, πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη
περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και
καλλιεργημένες  εκτάσεις  στο  χώρο  που  εκτελείται  η  εργασία,  εφόσον  δεν  παρεμποδίζεται  δικαιολογημένα  η
κατασκευή  του  έργου  κατά  την  κρίση  του  εργοδότη,  έχοντας  υπόψη  και  τις  σχετικές  με  την  προστασία  του
περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική.

Ο  ανάδοχος  θα  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε  αυθαίρετη  βλάβη  ιδιοκτησιών  τρίτων,  κοπή  ή  βλάβη  δένδρων  και
θάμνων,  στην οποία περιλαμβάνεται  και  εκείνη  που προκαλείται  από κακό χειρισμό  των μηχανημάτων,  απόθεση
υλικών ή καταστροφή φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα.

Άρθρο 30ο  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*

1. Ο ανάδοχος  έχει  την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,  των διατάξεων και
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του,  ή  στο προσωπικό του φορέα του έργου,  ή  σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται  ή να ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων ή επαγγελματικών
ασθενειών  κατά  την  φάση  κατασκευής  του  έργου:  ΠΔ  305/96  (άρθ.  7-9),  Ν. 4412/2016 (άρθ.  138  παρ.7),  Ν.
3850/10** (άρθ. 42).

2.   Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει
όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/2016 (άρθ. 138 παρ.7).

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως
αυτό  ρυθμίζεται  με  τις  αποφάσεις  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  :  ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01,  ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01  και
ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις  ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: άρθ. 138 παρ.7
του Ν.4412/2016.

γ.  Να  επιβλέπει  ανελλιπώς  την  ορθή  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  των  εργαζομένων,  να  τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη
τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (άρθ. 111), ΠΔ 305/96
(άρθ. 10,11), Ν.3850/10 (άρθ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής
των  μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  (εκτός  ειδικών  περιπτώσεων  όπου  τμήμα  ή  όλο  το  έργο  έχει  αναλάβει  να
κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
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** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρθ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις
που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.

3.  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :

3.1  Εκ  των  προτέρων γνωστοποίηση  -  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  -  Φάκελος  Ασφάλειας  Υγείας  (ΦΑΥ)  και
συγκεκριμένα :

α.  Να διαβιβάσει  στην  αρμόδια επιθεώρηση εργασίας  πριν  από την έναρξη των εργασιών,  την  εκ  των προτέρων
γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια  εργασιών  που  θα  υπερβαίνει  τις  30
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος
όγκος  εργασίας  θα  υπερβαίνει  τα  500  ημερομίσθια  :  ΠΔ  305/96  (άρθ.  3  παρ.  12  και  13).  Η  γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις του ΣΑΥ το οποίο αποτελεί τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου
(οριστικής  ή  εφαρμογής)  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (άρθ.  3  παρ.8)  και  την  ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001  του  (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7.

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει το ΣΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο
ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία),  σύμφωνα με  την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει  στο έργο
ανάλογα  με  την  κατασκευαστική  του  δυσκολία,  τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  (μέθοδος  κατασκευής,  ταυτόχρονη
εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).

δ. Να αναπροσαρμόσει το ΣΑΥ ώστε να περιληφθεί σε αυτό εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της
εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα
ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (άρθ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία
ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ. 138 παρ.7.

ε.  Να  τηρήσει  το  ΣΑΥ  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  :  ΠΔ  305/96  (άρθ.  3  παρ.10)  και  ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Μετά την περαίωση των εργασιών μέσα σε δύο (2) μήνες υποβάλλεται από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση και το
μητρώο του έργου που περιλαμβάνει και το ΦΑΥ.

ζ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το  ΣΑΥ  αποσκοπεί  στην  πρόληψη και  στον  περιορισμό  των κινδύνων για  τους  εργαζόμενους  και  για  τα  άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν
με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο των ΣΑΥ και ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρθ.3 παρ. 5- 7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001
(άρθ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 άρθ. 138
παρ.7.

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 3 παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία

στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 (άρθ. 12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:

θεώρηση του σχεδίου υγείας (ΣΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου :
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 άρθ.(170 και 172).

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρθ.3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
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5. Διευκρινίσεις σχετικά μετ ην εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ.
πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα

με το Ν. 3850/10 (άρθ. 8 παρ.1 και άρθ. 12 παρ.4).
β.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας,  αν  απασχολήσει  στο  έργο  50  και  άνω

εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (άρθ. 8 παρ.2 και άρθ. 4 έως 25).
γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης

ή να συναφθεί  σύμβαση  με  τις  Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας  και  Πρόληψης ή  να  συνδυαστούν  αυτές  οι
δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής :
Ν.3850/10 (άρθ. 9).

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται
και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την
εργασία  κινδύνων  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που  αφορούν  ομάδες
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια
επιθεώρηση εργασίας.
Αν  ο  ανάδοχος  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και  συμβουλές  του  τεχνικού  ή  του  ιατρού  εργασίας
(Ν.3850/10 άρθ. 20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας
και  Ασφάλειας  (Ε.Υ.Α.Ε)  ή  στον  εκπρόσωπο  των  εργαζομένων  των  οποίων  η  σύσταση  και  οι  αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

3.  Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2β).
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά
ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2α).

4.  Κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο  ανικανότητα  εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (άρθ. 43 παρ.2γ).

5.  Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθ. 18 παρ.9).
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα
με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης
Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους
υπόχρεους για την διενέργεια  των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι  αφορά τα αποτελέσματα  των ελέγχων ή
δοκιμών,  από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας,  κλπ :  ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ),  Ν.1396/83
(αρθ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
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3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και

επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη
σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο,  κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών,  τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη

σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
και  εκτροπή  τυχόν  υπαρχόντων  εναερίων  ηλεκτροφόρων  αγωγών  έξω  από  το  εργοτάξιο,  ώστε  να  παρέχεται
προστασία  στους  εργαζόμενους  από  τον  κίνδυνο  ηλεκτροπληξίας  :  ΠΔ  1073/81  (αρ.75-79),  ΠΔ  305/96  (αρ.12
παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).

γ.  Τη  σήμανση  των  εγκαταστάσεων  με  ειδικούς  κινδύνους  (αγωγοί  ατμών θερμών,  υγρών  ή  αερίων  κλπ)  και  τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81
(αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων
κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από  τους  εργαζόμενους,  πρόληψη  -  αντιμετώπιση  πυρκαγιών  &
επικίνδυνων  εκρήξεων  ή  αναθυμιάσεων,  ύπαρξη  πυροσβεστήρων,  κλπ.  :  ΠΔ  1073/81  (αρθ.92-96),  ΠΔ  305/96
(αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων
βοηθειών,  φαρμακείου,  αποχωρητηρίων,  νιπτήρων,  κλπ)  :  ΠΔ 1073/81  (αρ.109,110),  Ν.1430/84  (αρ.17,18),  ΠΔ
305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).

στ.  Την  εξασφάλιση  της  δωρεάν  χορήγησης  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  στους  εργαζόμενους  όπως  :
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον
τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός
αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108),  Ν.1430/84 (αρ.16-18),  ΚΥΑ
Β.4373/1205/93  και  οι  τροποπ.  αυτής  ΚΥΑ  8881/94  και  Υ.Α.  οικ.Β.5261/190/97,  Π.Δ.  396/94,  Π.Δ.  305/96
(αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών,
θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α.  Να  προβεί  στην  κατάλληλη  σήμανση  και  σηματοδότηση,  με  σκοπό  την  ασφαλή  διέλευση  των  πεζών  και  των

οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΟΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ,

τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΟΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών »

-  Τις  διατάξεις  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας :  Ν.2696/99 (αρθ.9  – 11 και  άρθ.  52 )  και  την τροπ.  αυτού :
Ν.3542/07 (αρθ.7-9 και άρθ. 46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος
οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρθ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (άρθ. 43,44).
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γ.  Να  συντηρεί  και  να  ελέγχει  τακτικά  τη  λειτουργία  των  συστημάτων  ασφαλείας  και  να  τηρεί  τις  απαιτήσεις
ασφάλειας  των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,  των φορητών ηλεκτρικών συσκευών,  των κινητών προβολέων, των
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (άρθ.
8.δ και άρθ. 12, παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης,
στοίβασης,  ρίψης  και  μεταφοράς  υλικών  και  άλλων  στοιχείων  :  ΠΔ  216/78,  ΠΔ  1073/81  (άρθ.  85-91),  ΚΥΑ
8243/1113/91 (άρθ. 8), ΠΔ 305/96 [άρθ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρθ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης
από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  ΠΔ  397/94,  δ)  προστασία  από  φυσικούς,  χημικούς  και  βιολογικούς
παράγοντες : Ν.3850/10 (άρθ. 36-41), ΠΔ 82/10.

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγχει  τη  σωστή λειτουργία  και  τον  χειρισμό  των μηχανημάτων  (χωματουργικών  και

διακίνησης υλικών),  των ανυψωτικών μηχανημάτων,  των οχημάτων,  των εγκαταστάσεων,  των μηχανών και του
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές
κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (άρθ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ.
αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (άρθ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και

8.2)  και  το ΠΔ 89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1).  Σημειώνεται  ότι  η  άδεια  χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει  τον
χειριστή.

6.  Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή  συναρμολόγηση  -  εγκατάσταση,  καλή
λειτουργία)  και  αρχείο  συντήρησης  αυτού  στο  οποίο  θα  καταχωρούνται  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (άρθ. 4α παρ.3 και 6).

7.  Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανήματος,  οδηγίες  χρήσης,  συντήρησης  και  αντίστοιχο  βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (άρθ. 3 και άρθ. 4. παρ.7 ).

5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και  υγείας  στο εργοτάξιο,  τα οποία
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :

5.1 Κατεδαφίσεις :

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής :
Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4),
ΚΥΑ  3329/89  και  η  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ  Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ
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3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ
455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που
εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των
6.00 μ.  κάτω από την επιφάνεια της γης.)  Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ.  αυτής :  ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).

Ακολουθεί  κατάλογος με τα νομοθετήματα και  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα
μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν. 2168/ 93
Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3669/08
Ν. 3850/10
Ν. 4030/12
Ν. 4412/16

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. Δ. 413/77
Π. Δ. 95/78
Π. Δ. 216/78
Π. Δ. 778/80
Π. Δ. 1073/81
Π. Δ. 225/89
Π. Δ. 31/90
Π. Δ. 70/90
Π. Δ. 85/91
Π. Δ. 499/91
Π. Δ. 395/94
Π. Δ. 396/94
Π. Δ. 397/94
Π. Δ. 105/95
Π. Δ. 455/95
Π. Δ. 305/96

ΦΕΚ 337/Α/76
ΦΕΚ 126/Α/83
ΦΕΚ 49/Α/84
ΦΕΚ 147/Α/93
ΦΕΚ 57/Α/99
ΦΕΚ 50/Α/07
ΦΕΚ 116/Α/08
ΦΕΚ 84/Α/10
ΦΕΚ 249/Α/12

ΦΕΚ 128/Α/77
ΦΕΚ 20/Α/78
ΦΕΚ 47/Α/78
ΦΕΚ 193/Α/80
ΦΕΚ 260/A/81
ΦΕΚ 106/Α/89
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 38/Α/91
ΦΕΚ 180/Α/91
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΦΕΚ 94/Α/99

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 
7,Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

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

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ
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Π. Δ. 89/99
Π. Δ. 304/00
Π. Δ. 155/04
Π. Δ. 176/05
Π. Δ. 149/06
Π. Δ. 2/06
Π. Δ. 212/06
Π. Δ. 82/10
Π. Δ. 57/10

ΦΕΚ 241/Α/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΦΕΚ 159/Α/06
ΦΕΚ 268/Α/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Άρθρο 31ο  Ασφαλίσεις

31.1 Γενικά

1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το Προσωπικό
που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι Υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις.

1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει  το εργατοτεχνικό και  λοιπό προσωπικό του έναντι  ατυχημάτων,  σε
ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό
αυτό  δεν  υπάγεται  στις  περί  ΙΚΑ  διατάξεις.   Η  διάταξη  αυτή ισχύει  τόσο  για  το  ημεδαπό  όσο και  για  το
αλλοδαπό προσωπικό.

1.3  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  ασφαλισμένα  σε  ασφαλιστική  εταιρεία,  που  μπορεί  σύμφωνα  με  την
Ελληνική  νομοθεσία  να  ασφαλίζει  παρεμφερή  έργα,  τα  αυτοκίνητα  που  θα  χρησιμοποιούνται  στο  έργο,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει με πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα
μηχανήματά του. Διευκρινίζεται ότι σε ουδεμία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήματος,
ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον κύριο του έργου αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια
μηχανήματος.

1.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει  για το σύνολο της αξίας και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά,
φωτιά,  κατολισθήσεις  κλπ.),  για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι  την ενσωμάτωσή τους στο
έργο, τα υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί τόπου του Έργου και επομένως θα ανήκουν
σ’ αυτήν. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου ή
σε άλλους χώρους μακριά  από το εργοτάξιο, αλλά μέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα
καλύπτει όπως παραπάνω και τη μεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαμβάνεται στο εξωτερικό (έστω και
αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος μερικά η ολικά) και γι’ αυτό η ασφάλιση για την μεταφορά υλικών
από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου.

1.5  Ο  Ανάδοχος  θα  συνάψει  με  δικές  του  δαπάνες  με  μια  η  περισσότερες  ασφαλιστικές  εταιρείες,  που  να
λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και που χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των
Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία μπορούν να ασφαλίσουν παρεμφερή έργα, τις ασφάλειες
των ακόλουθων παραγράφων 31.2 και 31.3 και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους
31.4 και 31.5 του παρόντος.

1.6 Για το ασφαλιστήριο «Κατά παντός κινδύνου του Έργου» (της παραγράφου 31.2) η Ασφαλιστική εταιρεία θα
πρέπει να συνεργασθεί (και το σχετικό συμφωνητικό θα συνυποβληθεί) με εξειδικευμένο γραφείο Ασφάλισης
για όλο το διάστημα ασφάλισης.

1.7  Το ασφαλιστήριο «Αστικής Ευθύνης έναντι  Τρίτων» της παραγράφου 31.3) θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο
στην Υπηρεσία κατά την Υπογραφή της Κύριας Σύμβασης.    Το ή και τα ασφαλιστήρια αστικής έναντι τρίτων,
που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ’ αυτών
εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης ρύθμισης σχετικής και μέσα στα πλαίσια των άλλων συμβατικών
του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών
συντήρησης κλπ.

1.8 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει ενδεχόμενες απαιτήσεις τρίτων λόγω παράλειψης του αναδόχου να
αποκτήσει  κατά  νόμιμο  τρόπο  (όπως  έχει  υποχρέωση),  τα  δικαιώματα  χρήσης  υλικών,  μηχανημάτων  ή
μεθόδων κατασκευής καλυπτόμενων από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
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Επίσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα καλύπτει  απαιτήσεις  τρίτων λόγω ζημιών σε γειτονικές ιδιοκτησίες
από υπαιτιότητα ή αμέλεια του αναδόχου.

1.9 Κατά την υποβολή Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρίες θα πρέπει να  συνυποβάλλουν και
δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. περί “Ασφαλίσεων” και
ότι  με  το  ασφαλιστήριο  καλύπτονται  πλήρως  και  χωρίς  καμιά  εξαίρεση  όλοι  οι  όροι  και  απαιτήσεις  που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ.
Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική
εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή
θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.

31.2 Ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου

2.1 Αντικείμενο της ασφάλισης
2.1.1  Αντικείμενο  ασφάλισης  θα  είναι  η  συνολική  αξία  του  υπό  κατασκευήν  Έργου  (εξοπλισμός,  υλικά,

υπηρεσίες κλπ.) συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωματικών της Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και
αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του Συμβατικού Τιμήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από
τους  Ασφαλιστές  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  την  αναπροσαρμογή  του  ασφαλιζόμενου  κεφαλαίου,
σύμφωνα  με  την  πραγματική  αξία  του  έργου  και  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  του  δικαιώματος  της
υπασφάλισης.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής
ή  ολικής,  που  οφείλεται  ή  προκαλείται  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία  (δηλ.  ανωτέρα  βία,  τυχαία
περιστατικά  καθώς  επίσης  λανθασμένη  κατασκευή  (MANYFACTURER’S RISK),  λανθασμένη  μελέτη  (που
εκπόνησε ή ο αρχικός μελετητής του έργου ή ο Ανάδοχος), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία κλπ.
με εξαίρεση τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια
ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  (π.χ.  πόλεμος,  εισβολή,  ανταρσία,  λαϊκή  εξέγερση,  επανάσταση,  κατάσχεση,
μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κλπ.) Οι βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα
παρόμοια ατυχήματα κλπ. θα καλύπτονται.

2.1.2 Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς
επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. Η
ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς κλπ. (εξαιρουμένων των
μηχανολογικών  και  ηλεκτρολογικών  βλαβών),  που  οφείλονται  ή  προκαλούνται  από  ανωτέρα  βία  ή/  και
τυχαία περιστατικά.

2.2 Διάρκεια της ασφάλισης. 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, θα λήγει δε την ημερομηνία

κατά  την  οποία  θα  θεωρείται  συντελεσθείσα  η  Οριστική  Παραλαβή.  Σημειώνεται  ότι  η  ασφαλιστική  κάλυψη
έναντι λανθασμένης μελέτης θα παρέχεται εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, περίοδο εντός της
οποίας υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί στην επαλήθευση όλων των μελετών. Το εν λόγω ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ
ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ  θα  υποβληθεί  από  τον  Ανάδοχο  στην  Υπηρεσία,  μαζί  με  την  απόδειξη  πληρωμής  της
προκαταβολής των ασφαλιστηρίων, κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

31.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 

3.1 Αντικείμενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, και οι ασφαλιστές θα

υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και
υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια και εξ αιτίας των
εργασιών  κατασκευής,  συντήρησης,  επισκευής,  αποκατάστασης  ζημιών  και  διαφόρων  άλλων  ρυθμίσεων,
οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

3.2 Διάρκεια Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο τόπο
του έργου, θα λήγει δε την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση
των εργασιών κατασκευής ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο μέχρι την Οριστική Παραλαβή.

3.3 Όριο αποζημίωσης
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3.3.1 Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται  η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα:

Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα τρίτων κινητά ή ακίνητα ανεξάρτητα από τον αριθμό των
τρίτων

800.000,00 €

Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ΄ άτομο και ατύχημα. 300.000,00 €
Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 1.000.000,00 €
Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστικών σε όλη την διάρκεια της ασφάλειας (το ποσό αυτό θα μειώνεται στο 20%
κατά την περίοδο της συντήρησης)

2.000.000,00 €

3.4 Ειδικοί όροι
3.4.1  Η  Υπηρεσία,  το  εν  γένει  Προσωπικό  της,  οι  τυχόν  Σύμβουλοι  και  Μελετητές  και  το  προσωπικό  τους

θεωρούνται  ΤΡΙΤΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  εξαιρέσεις  της  διασταυρούμενης  ευθύνης
αλλήλων (CROSS LIABILITY).

3.4.2 Στο ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι:
Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή
της  Υπηρεσίας  και  του προσωπικού τους,  στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται  σε πράξη ή
παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων. Θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται με την
αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών,  που αναφέρονται  εκάστοτε  σαν ανώτατα όρια  ευθύνης των
ασφαλιστών.
Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αγωγής κατά της Υπηρεσίας,  των Μελετητών, των
Συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων της στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων.

31.4 Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και «αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων»

4.1  Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 31.2  και 31.3 θα περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί
όροι:

4.1.1  Η  Υπηρεσία,  οι  Σύμβουλοί  της,  οι  Μελετητές,  οι  συνεργάτες  της  και  οι  υπάλληλοί  της  θα  είναι
συνασφαλιζόμενοι.

4.1.2  Τα εν  λόγω ασφαλιστήρια  δεν  δύνανται  να  ακυρωθούν,  τροποποιηθούν ή  λήξουν  χωρίς  τη  γραπτή,  δια
συστημένης επιστολής σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα έχει επιδοθεί τόσο προς
τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες προ της οριζόμενης ημερομηνίας
ακυρώσεως.

4.1.3 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου ο Ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στην Υπηρεσία εξ
αρχής τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας στην
Υπηρεσία ύστερα από σχετική  αίτησή της,  χωρίς  να χρειάζεται  έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια   του
Αναδόχου.

4.1.4 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά της υπηρεσίας, των υπαλλήλων της,
των μελετητών,  συμβούλων και  συνεργατών της και  υπαλλήλων τους  σε  περίπτωση που   βλάβη  ή  ζημιά
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των προσώπων αυτών.

4.1.5 Η υπηρεσία, το προσωπικό της καθώς και όλοι οι σύμβουλοι, συνεργάτες της, μελετητές και το προσωπικό
τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα.

4.1.6 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της υπηρεσίας, που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού
κώδικα.

4.1.7 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύει και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύος του,
χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

4.1.8  Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  παραδίδει  στην  Υπηρεσία  τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  δεκαπέντε  (15)  ημέρες
τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης (εκτός αν άλλως προβλέπεται στη σύμβαση). Διαφορετικά η
Υπηρεσία,  χωρίς  ειδοποίηση,  μπορεί  να  συνάψει  το  υπόψη  ασφαλιστήριο  με  ασφαλιστική  εταιρία  της
προτίμησης της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί
με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.
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4.2 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο σε οποιαδήποτε
φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχόμενων κινδύνων από την Υπηρεσία και τα
έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

31.5 Γενικοί όροι ασφάλισης

5.1 Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις
διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κλπ που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην
Ελλάδα (π.χ.  Ν.Δ. 400/70, Ν. 489/76, Ν. 1256/82, Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον
Νόμο 2229/94, Π.Δ. 609/85 κλπ ).

5.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ των Ασφαλιστηρίων.  Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές
καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην
τελική έγκριση της Υπηρεσίας.

5.3 Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις  και ευθύνες
του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά
ασφαλιστήρια  συμβόλαια  εξαιρέσεις,  εκπτώσεις,  προνόμια,  περιορισμούς  κλπ.  και  ο  Ανάδοχος  παραμένει
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά
των ασφαλιστηρίων.

5.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του
ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται
να  συνάψει  στο  όνομα   και  με  δαπάνες  του  Αναδόχου  τα  πιο  πάνω  Ασφαλιστήρια  και  να  παρακρατήσει
(εντόκως  με  το  νόμιμο  επιτόκιο  υπερημερίας)  το  ποσό  των  ασφαλίσεων,  είτε  από  το  λαβείν  του,  είτε  με
κατάπτωση  αναλόγου  ποσού  από  τις  εγγυητικές  επιστολές  του  καλής  εκτέλεσης  ή  αναλήψεως  κρατήσεων.
Επίσης  σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί  ή  δυστροπεί  να καταβάλει  στους ασφαλιστές  το οφειλόμενο
ποσό  των  ασφαλίστρων,  η  Υπηρεσία  για  να  αποφύγει  ενδεχόμενη  ακύρωση  του  ή  των  ασφαλιστηρίων,
δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και να τα παρακρατήσει
από το λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα.
Η υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κλπ. του αναδόχου κάθε ποσό το
οποίο  δεν  θα  είναι  δυνατό  να  εισπραχθεί  από  τους  ασφαλιστές  λόγω  εξαιρέσεων,  απαλλαγών,  ανωτάτων
ορίων κλπ., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων.

5.5 Σε περίπτωση, που η ασφαλιστική εταιρία, με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε τις ασφαλίσεις, παραλείψει ή
αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κλπ για οποιοδήποτε λόγω ή αιτία, ο ανάδοχος έχει
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας Σύμβασης και η Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του  αναδόχου ή
εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν
λόγω ζημιάς ή βλάβης.

5.6 Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλισθεί η υπηρεσία για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που
του είχε καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός
Κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ,
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ) τον εξής Ειδικό Όρο:
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου:
«Προκειμένου η ασφαλιστική  εταιρία να καταβάλει  στον ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ αποζημίωση,
πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την εγγραφή για τον σκοπό αυτό συγκατάθεση της υπηρεσίας».
Εφόσον η υπηρεσία δεν παρέχει  στην  ασφαλιστική  εταιρία  την  εν λόγω συγκατάθεση,  αυτόματα και  χωρίς
άλλες  διατυπώσεις  (ειδικές  ή  άλλου  είδους  εντολή  ή  εξουσιοδότηση  από  τον  ανάδοχο)  η  απαίτηση  του
αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην υπηρεσία και η
ασφαλιστική  εταιρία  αποδέχεται  από  τούδε  και  υποχρεώνεται  να  καταβάλει  τη  σχετική  αποζημίωση  στην
υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για τον σκοπό αυτό

5.7 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο να απαλλάσσει από τις ευθύνες
και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση.
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Άρθρο 32ο  Καταβολή εισφορών προς ΙΚΑ και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Ο ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τους
άλλους  Ασφαλιστικούς  Οργανισμούς  νόμιμες  εισφορές,  που  καθορίζονται  από  αυτούς  επί  των  μισθών  και
ημερομισθίων του προσλαμβανομένου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούμενου στο παρόν έργο
προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να μεριμνά κατά την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση
και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν  τον εργαζόμενο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε
περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους με δικές του
δαπάνες χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Για την πληρωμή του αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΙΚΑ για
την  μη οφειλή  του  προς  αυτό.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίζει  στην  Υπηρεσία  τα  οικεία  ασφαλιστήρια
συμβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.  Αν δεν το πράξει, η
Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογ/σμούς, που συντάσσονται κάθε φορά για την
πληρωμή του και μέχρι τον χρόνο προσκόμισής τους.

Εάν ο ανάδοχος παραλείψει την σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η
Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογ/σμό του
αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογ/σμό του αναδόχου.

Άρθρο 33ο  Εγκαταστάσεις εργολάβου - Φωτισμός 

Από τον ανάδοχο μπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσματα (υπόστεγα αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία
κλπ.) με δική του μέριμνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καμία δαπάνη του εργοδότου.

Προσωρινά  κτίσματα  και  έργα  αυτού  του  είδους  θα  παραμείνουν  στην  κυριότητα  του  αναδόχου  και  θα
αφαιρούνται από αυτόν με έξοδα του, μετά την αποπεράτωση των έργων. Τα ανωτέρω κτίσματα και έργα δύναται να
εγκαταλείπονται και να μη απαιτείται η αφαίρεση τους, μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότου.

Σε  περίπτωση που  ανεγερθούν  κτίρια  αυτού  του  είδους  με  υλικά  του  εργοδότου  αυτά  θα  παραμείνουν  στην
ιδιοκτησία του εργοδότου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει και συντηρεί με δαπάνες του τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ύδρευσης,
εξασφαλίζουσες επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στα έργα και την κατανάλωση του προσωπικού.

Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για
χρήση του προσωπικού, που διαμένει στον τόπο των έργων ή του εργαζόμενου σε νυκτερινές εργασίες.

Άρθρο 34ο  Μητρώο του έργου

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συντάξει  το  Μητρώο  του  έργου  που  θα  εκτελεστεί,  όπως  αυτό  θα
κατασκευαστεί  τελικά,  σύμφωνα με την Αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.  38108 /ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956/β/07-06-2017) Απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και με όσα αναφέρονται παρακάτω.

34.1.   Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Για τα έργα αυτά θα συνταχθούν:

1. Κάτοψη ιερού ναού με προσδιορισμό της θέσης των τρούλων

2. Όψεις τρούλων ιερού ναού

3. Τομές τρούλων ιερού ναού

34.2. Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της μελέτης με την
ένδειξη: ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ.

34.3. Τεύχη
Στην περίπτωση που το έργο  περιλαμβάνει Η/Μ εργασίες :
Θα υπάρχει επίσης τεύχος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά (εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας,
αποδόσεων κ.λπ.)  όλου του Η/Μ εξοπλισμού του έργου καθώς και  με οδηγίες  λειτουργίας και  συντήρησης
ολόκληρου του Η/Μ εξοπλισμού.
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Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εγκριθεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

34.4.  Φωτογραφίες :
Θα  ληφθούν  και  θα  εκτυπωθούν  κατά  τα  διάφορα  στάδια  εκτέλεσης  των  έργων   φωτογραφίες  που  θα
τοποθετηθούν σε ξεχωριστό, ευπαρουσίαστο τεύχος. Οι φωτογραφίες θα υποβληθούν στην υπηρεσία και σε
ψηφιακό αρχείο.

34.5. Συνολικά,  θα  υποβληθούν τρεις  (3)  σειρές  τευχών και  σχεδίων του μητρώου του έργου,  τοποθετημένες  σε
ξεχωριστές ευπαρουσίαστες θήκες.

34.6 Υποχρέωση υποβολής του Μητρώου - Αμοιβή
Για  το  παραπάνω  μητρώο  δεν  θα  καταβληθεί  αμοιβή  στον  Ανάδοχο,  γιατί  θεωρείται  ότι  η  δαπάνη  του
περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου.
Η σύνταξη του μητρώου του έργου αποτελεί τμήμα της εργολαβίας.
Η εργολαβία δεν θεωρείται ότι έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί, μέσα στη συνολική προθεσμία που ορίζει το
άρθρο 5 τους παρούσας Ε.Σ.Υ., το παραπάνω μητρώο και θα συνοδεύει τις τελικές επιμετρήσεις του έργου.

Άρθρο 35ο  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Οι  τιμές  μονάδος  του  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  περαιωμένης  εργασίας  ή  προμήθειας  υλικών.  Κατά
συνέπεια  οι  τιμές  αυτές  καλύπτουν  εξ  ολοκλήρου  τις  εργασίες  που  αναφέρονται  στις  Πρότυπες  Τεχνικές
Προδιαγραφές,  ανεξάρτητα  αν  αυτές  εμφανίζουν  μικρές  ή  μεγάλες  δυσχέρειες  εκτέλεσης  τους.  Κατόπιν  αυτού  ο
ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε όλες τις τιμές μονάδος του Τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας, ήτοι τα μισθώματα, τα

απαιτούμενα  καύσιμα  και  λιπαντικά,  η  επιβάρυνση  λόγω  ημεραργιών  από  οποιαδήποτε  αιτία  (παραλαβή  και
επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης
των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες
εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.

β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών συνεργείων από εργοδηγούς,
μηχανοτεχνίτες,  τεχνίτες,  ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους  εργάτες,  για  ημερομίσθια  αυτών,  ημεραργίες
ασφάλισης, δώρα εορτών κλπ.

γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο
των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών.

δ) Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών
ε) Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων των κάθε είδους υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των

εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσής τους στο έργο.
στ) Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιόκτητων πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων προσωρινής αποθήκευσης τους.

Διευκρινίζεται  ότι  το  Δημόσιο  δεν αναλαμβάνει  καμία υποχρέωση διενέργειας  απαλλοτριώσεων χώρων λήψης
αποθήκευσης κλπ  υλικών.

ζ) Οι δαπάνες εκτέλεσης του όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών στις περιπτώσεις εκείνες που ή είναι
αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη εκτέλεση του έργου της Υπηρεσίας.

η) Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κλπ, σύνταξη και εκτύπωση σε
7/πλούν των επιμετρητικών στοιχείων.

θ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου. 

ι) Η δαπάνη κατασκευής κτιρίου - χώρου γραφείου επίβλεψης που θα κατασκευασθεί στο χώρο του εργοταξίου και θα
έχει κατάλληλο εξοπλισμό.
ια) Η δαπάνη για τη διευκόλυνση των επιβλεπόντων της Υπηρεσίας στις μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν για την

επίβλεψη του έργου.
ιβ) Η δαπάνη λειτουργίας των εργοταξίων και σε δεύτερη βάρδια προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στην

συμβατική προθεσμία.
Οι δαπάνες διοδίων των μεταφορικών μέσων του αναδόχου, καθώς επίσης οι δαπάνες ζύγισης υλικών των έργων,

όταν απαιτείται, σε γεφυροπλάστιγγα αυτόματης ζύγισης.
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Δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση, είτε πάνω στις ποσότητες των
υλικών, που εισέρχονται σε κάθε εργασία, είτε πάνω στις τιμές μετά την εμφάνιση του εργολάβου στην δημοπρασία
ανάληψης του προκειμένου έργου.

Στο ποσό των γενικών εξόδων του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων
της επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, ασφαλίσεων κλπ δημοσιεύσεων,
διακηρύξεων,  κηρυκείων,  συμφωνητικού  των  θέσεων  εγκαταστάσεων  μηχανημάτων  και  εργοταξίων  γενικά,  των
προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους.

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει  καμία υποχρέωση για  πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες
εκμετάλλευσης  των  λατομείων  και  λοιπών  πηγών,  που  θα  αναφυούν,  ή  από  την  τυχόν  ανάγκη  δημιουργίας
εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών μακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειμάρρων λατομείων κλπ,
που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.

Οι  δαπάνες  κατασκευής  και  συντήρησης  των προσπελάσεων,  για  την,  κατά την  διάρκεια  εκτέλεσης  των έργων,
ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούμενης κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου, βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να
κυκλοφορήσει οχήματα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει  υπολογισθεί  η αντοχή του οδοστρώματος,
ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανώτερους
περιορισμούς)  υποχρεούται  να προβεί  στην συντήρηση και των οδών αυτών, καθ’  όλη την διάρκεια της πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από μέρους του Δημοσίου.

Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα συμβεί.
Η  Υπηρεσία  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  ή  υποχρέωση  για  καταβολή  δαπανών  ή  αποζημιώσεων  για  τους

ανωτέρους λόγους.
Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 
α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το  στάδιο εκτέλεσης των εργασιών από την

ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών κάποιων υλικών και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία.
β) Οι δαπάνες συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής των οριστικών μελετών χαράξεων και τεχνικών έργων, που θα

παραδοθούν  στον  ανάδοχο,  λόγω  μικρών  μεταβολών  του  άξονα  του  ποταμού  κλπ,  υψομετρικά  και
οριζοντιογραφικά, κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και προσαρμογής αυτών στην εγκεκριμένη τυπική
διατομή του ποταμού ή του συλλεκτήρα.

γ) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, που απαιτούνται και που θα εκτελούνται απαραίτητα από διπλωματούχο
πολιτικό ή τοπογράφο μηχανικό με σκοπό την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης για την εκτέλεση του όλου
έργου και την σύνταξη των επιμετρήσεων, ήτοι αναπασσαλώσεις του άξονα του ποταμού κλπ, χωροσταθμήσεις,
λήψη διατομών κλπ, κάθε φορά, που αυτό απαιτείται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης του έργου ή αφορά σε
μικροπαραλλαγές, είτε υψομετρικές για βελτίωση της κατά μήκος τομής, είτε οριζοντιογραφικές, για βελτίωση της
χάραξης, οπότε πρέπει να υποβάλλονται, με τα διαφανή τους, όλα τα απαιτούμενα τεύχη για την ολοκλήρωση του
απαιτούμενου σκοπού.

δ) Η δαπάνη λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου, που εκτελείται,  όπως τήρησης
πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης των εργασιών.

ε) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 36ο  Χρήση του έργου πριν από την αποπεράτωση 

Η χρήση του έργου, παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, επαφίεται στην κρίση της
Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 37ο  Προστασία τοπίου-Καθαρισμός 

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  λάβει  κάθε  μέτρο,  που  είναι  αναγκαίο  και  να  συμμορφωθεί  προς  τις  εντολές  της
Υπηρεσίας, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  με  δικές  του  δαπάνες  (χωρίς  πρόσθετη  αποζημίωση   αφού  οι  εν  λόγω  δαπάνες
περιλαμβάνονται  στις  τιμές  μονάδος  που προσέφερε  και  στις  γενικές  δαπάνες  που τον βαρύνουν)  πριν  από την
παράδοση  για  χρήση  του  έργου,  να  αφαιρέσει  και  να  απομακρύνει  από  τους  γύρω  χώρους  και  γενικά  από  το
εργοτάξιο, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ,
να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα κλπ.
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Άρθρο 38ο  Γενικές διατάξεις - Φωτογραφίες - Δημοσιότητα έργου

  1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου, με μέριμνα και
δαπάνες του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του ΥΔΕ αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20)
ήτοι:
α) Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου.
β) Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
γ) Φωτογραφίες του έργου, μετά την περαίωσή του.
δ) Τα ψηφιακά αρχεία των ανωτέρω φωτογραφιών. Οι ανωτέρω φωτογραφίες θα εκτυπώνονται εις διπλούν με

μεγέθυνση 13Χ18 ή 18Χ24 σε φωτογραφικό λευκό χαρτί.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα μετακίνησης, με δικά του μέσα και δαπάνες
του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε φορά που ειδοποιείται γι' αυτό το σκοπό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση και σύμφωνα με το

υπόδειγμα της υπηρεσίας, να τοποθετήσει:

 μία πληροφοριακή πινακίδα έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και 

 Δύο  προειδοποιητικές  πινακίδες  εκτέλεσης  εργασιών  με  την  ένδειξη:  ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ή με διαφορετικό περιεχόμενο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Άρθρο 39ο  Ισχύουσες διατάξεις

    Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της παρούσας και των παρακάτω διατάξεων:
    Του  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων  ,Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)»
    Του Ν.4314/2014 Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαïκου Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.
3419/2005  και  άλλες  διατάξεις  και  του  Ν.3614/2007.  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική  περίοδο 2007-2013», και  του Ν.3614/2007 «Διαχείριση,  έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

    Του Ν.4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
δημόσια έργα»,

    Του  Ν.4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

    Του Ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
    Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
    Του  Ν.3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των

κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων  στο  διαδίκτυο ”Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες
διατάξεις»

    Του Ν.3310/2005  “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005, για τη διασταύρωση
των  στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ,  το  Π.Δ.82/1996  «Ονομαστικοποιήση  των  μετόχων
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας  υπ’  αριθμ.  20977/2007  σχετικά  με  τα  “Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005”, καθώς και η απόφαση του Υφυπούργου Οικονομίας και
Οικονομικών υπ’  αριθμ.  1108437/2565/ΔΟΣ/2005 “Καθορισμός  χωρών στις  οποίες  λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”.

    Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

    Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην
κωδικοποίηση),  καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
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συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική
εγκύκλιος κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 40ο  Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για το έργο ισχύουν οι αναφερόμενες στην παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά συμβατι-
κά τεύχη Προδιαγραφές και Κανονισμοί.
1.   Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως εγκρίθηκαν με τη με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 απόφαση

Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., οι οποίες συνιστούν ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχουσών Τ.Π. και Τ.Σ.Υ., όπως αυτές ισχύουν
μετά την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής ορισμένων από αυτών.

2.   Οι Ευρωκώδικες.
3.   Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων.
4.   Εγκεκριμένος Κανονισμός για την Μελέτη και κατασκευή έργων από Σκυρόδεμα».
5.   Οι αναφερόμενες στα Συμβατικά Τεύχη του έργου Τεχνικές Προδιαγραφές
6.   Εγκεκριμένος Αντισεισμικός Κανονισμός.
7.   Εγκεκριμένος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
8.   Κανονισμοί DIN.
9.   Εγκεκριμένος Οικοδομικός και Κτιριοδομικός Κανονισμός».
10. Πρότυπα Ε.Λ.Ο.Τ.
11. Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2012/ ΤΕΥΧΟΣ Β /2221/30-07-2012 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ
ΣΑΡΑΝΤΑ (440) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»
Λοιποί Κανονισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν σχέση με τις εργασί-
ες, τα υλικά, τις εγκαταστάσεις και γενικώς με την κατασκευή του έργου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Γ ‘  -  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι

Το έργο θα κατασκευασθεί με βάση την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και των τυχόν τροποποιήσεων αυτής που θα
υποδείξει η Υπηρεσία.

Άρθρο 41ο -Ολοκλήρωση και Παραλαβή του Έργου 

 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 168 του Ν.4412/2016.

  Διοικητική παραλαβή για χρήση
 Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 169 του Ν.4412/2016. 

Προσωρινή παραλαβή του έργου
 Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 170 του Ν.4412/2016. 

 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 171 του Ν.4412/2016. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος

φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και
την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε
δεκαπέντε (15) μήνες. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2)
μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο
ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος  να επιθεωρεί τακτικά τα έργα,  να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να
αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το
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χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε
τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. 

Οριστική παραλαβή
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 172 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 42ο ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

  Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
        Όπως ορίζεται στο άρθρο 174 του Ν. 4412/2016.

  Δικαστική επίλυση διαφορών
  Ισχύει το άρθρο 175 του  Ν. 4412/2016.
 
 Διαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύει το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016.

                         ΛΑΡΙΣΑ, 19/07/2019

                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. Δ. & ΠΕ.

    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΪΟΣ                                           ΒΑΪΑ ΚΩΣΤΟΥΛΗ
              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την με αρ. Πρωτ. 5896/19-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ6Ζ7ΛΡ-ΨΧΑ) Απόφαση 
της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Λάρισα,   13/08/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        A.Π.: οικ. 6477
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,
ΣΤΟ  Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ» με  προϋπολογισμό  74.000,00€  ΕΥΡΩ  (με  Φ.Π.Α.).  Το  έργο
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕΠ 517, Κ.Α.: 2018ΕΠ51700004.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με κόστος 0 ευρώ την οικονομική προσφορά από
την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε.  Π.Ε.  Λάρισας (Γραφείο 1.11,  Πρωτόκολλο,  Κουμουνδούρου &
Παπαναστασίου,  41222,  Λάρισα),  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  του
διαγωνισμού. Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας  http://www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας –
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις)  είτε  εναλλακτικά  χορηγούνται  μαζί  με  την  οικονομική  προσφορά  με
αντίστοιχη χρέωση.  Η διακήρυξη του  έργου έχει  συνταχθεί  σύμφωνα με  την  αριθμ.  182/2016
απόφαση  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΦΕΚ  4269/Β/30-12-2016)  για  έργο  κάτω  των  ορίων  του  Ν.
4412/2016 και προβλέπει τη χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  Το πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  δημοσιεύεται  στο  ΚΗΜΔΗΣ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-506417, Φαξ επικοινωνίας 2413-506176.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης
προσφορών) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ολογράφως και
αριθμητικώς  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  125  του  Ν.  4412/2016.  Το  αποτέλεσμα  της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4. Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται σε έργα Α1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 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.

ε)  προβλέπεται  και  η  δυνατότητα  συμμετοχής  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένων  στα  Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00€
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι
μέχρι την 8η  Απριλίου 2020. 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
                                             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                             ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

1

http://www.thessaly.gov.gr/
ΑΔΑ: 7Μ9Ι7ΛΡ-2ΙΤ
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iv Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,  

ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ» 
Εκτιμώμενης αξίας  59.677,42 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.), 
 
 
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 ΄ 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας v 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας  

Οδός  : Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου  
Ταχ.Κωδ. : 41222 

Τηλ. : 2413 506 411, 405, 419 
Telefax : 2413 506 176 

E-mail : techerg.lar@thessaly.gov.gr 
Πληροφορίες:  : Άννα Κατή, Στέλιος Δημότσιος, Γεωργία Χύμα 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τμήμα Δομών & Περιβάλλοντος της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στη Λάρισα, τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 

11:00π.μ. και από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας 

Θεσσαλίας (Διοικητήριο, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Πτέρυγα Α΄, 1ος όροφος, 

γραφείο 1.4).vi 

 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων Π.Ε. Λάρισας 
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 περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
α) η με αρ. πρωτ. 6477/13-08-2019 (ΑΔΑ: 7Μ9Ι7ΛΡ-2ΙΤ) προκήρυξη σύμβασης όπως 
δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣvii(ΑΔΑΜ: 19PROC005440668  2019-08-14) 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων  





θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) ………………………viii 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιδ) ............................ix 

 

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, (πλην της τεχνικής μελέτης) οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο 
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή . 
Εναλλακτικά τα τεύχη δημοπράτησης (εξαιρουμένης της οικονομικής προσφοράς και 
της τεχνικής μελέτης) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας – 
Διακηρύξεις / Προκηρύξεις). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 
αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη 
της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα 
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενοx xi. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από 
τους διαγωνιζόμενους παρέχεται αποκλειστικά από το γραφείο πρωτοκόλλου 
(γραφείο 1.11) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας με κόστος 0 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 4 του Ν.4412/2016, και η 
παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier (χωρίς εξουσιοδότηση) 
μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της 
οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα  στοιχεία 
των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, και υποχρεωτικά φαξ 
και e-mail), έτσι ώστε η Π.Ε. Λάρισας να έχει στη διάθεση της πλήρη  κατάλογο όσων 
παρέλαβαν την προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
 
2.3 Εφόσον ζητηθούν εγγράφως και έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις 

κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, δηλ. το αργότερο 6 μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13.2 β της παρούσης ήτοι έως την 

03-09-2019xii  , αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) 

ημέρες πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ. στις 

05-09-2019xiii. 

 

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 (Διοικητήριο, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Πτέρυγα Α΄, 1 ος 

http://www.thessaly.gov.gr/




όροφος, γραφείο 1.11, Τ.Κ. 41222, Λάρισα).  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 ….. (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) 
για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,  

ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ» 
με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 
2019.xiv 

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) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), 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,xv 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 ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. 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 απαραιτήτως πρέπει να 





προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - 
Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  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 άρθρου 18 της 

παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

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 άρθρου 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 τουxvi, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολήςxvii 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 άρθρου 24.2, 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 συνέχειαxviii, xix 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 άρθρα 95 
και 98 του ν. 4412/2016. 
 
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 
άρθρου 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 και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, 
ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. 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, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του 
πρακτικού της, επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί 
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, 
υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία 
πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. [κατά περίπτωση εάν υποβάλλεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής] 
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή 
σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
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 ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνειxx.  
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 στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
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 - 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,1 τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
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διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης2. 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 διαφάνειας3. 
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, 4 
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 

                                                                                                                                                 
 �  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. 

α του ν. 4605/19. 
2

 � Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
3

 �
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 

4605/19 
4

 �  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων 

). 





άρθρου5 και τη διαβίβασή του στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 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 6 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 στ .... (τόπος)  την επομένη εργάσιμη 
ημέρα της κοινοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο απόφασης κατακύρωσης. 7 
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 8. 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 προσφορά9. 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.  
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 �
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 

4605/19 
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 �
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β του ν. 

4605/19 
7

 �  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. 

εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση 

κατακύρωσης. 
8

 �
 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας και την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης 
9

 �
 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 

4605/19 





4.3 Ενστάσεις 
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας. 
 
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), 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 ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 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. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.  
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του 
ανωτέρω παραβόλου. 
4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας.  
5. 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. 18/1989 (Α΄ 8).  
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 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).  
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11




4412/2016 (άρθρα 345 έως 374) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις 
διατάξεις του ν.4605/2019 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– 

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 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
 

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 
περισσσότερες 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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 
θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να 
γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 
του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της 
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 





φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 
με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

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 προφορική 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. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις διατάξεις του ν.4605/2019 
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 
1α του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
- 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», xxi 

  - 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»,xxii 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 





ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - 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”, 
- 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 αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).xxiii 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, xxiv καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

 
7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας». 
7.4 Την με Αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781 Β/23-5-2017) Υπουργική Απόφαση με 

θέμα : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

7.5 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του 
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων 
των οδηγιών» (Β΄ 3698). 

 
7.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςxxv, 

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. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4




 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 της 

ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ» με συνολικό 
προϋπολογισμό 74.000,00€. xxvi 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςxxvii 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 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. Επί της εν λόγω 
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 
20% επί του χαρτοσήμου. 

 Της κράτησης  ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016 και τα 
άρθρα 2, 3 και 6 της ΚΥΑ αρίθμ. 1191/17 (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017), 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, 
επιβάλλεται δε επί της αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης καθώς και επί της αξίας κάθε είδους 
δικαιώματος προαίρεσης. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου 

 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 Μεταφορών (Β' 2235).   

 καθώς και της κράτησης ύψους 2,5 %o υπέρ των Μηχανικών 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.  σύμφωνα   με 
το άρθρο 14 του ν.4612/19. 

 
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 άρθρο 152 του ν. 4412/2016 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, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 
103  του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις διατάξεις του 
ν.4605/2019 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 





Απόφαση με αρ.πρωτ. 1741/26-06-2019 (ΑΔΑ:7ΖΓΕ7ΛΡ-07Χ και ΑΔΑΜ: 
19REQ005170758 2019-06-26) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 201..... και με αρ.  ......... 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 το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xxviii 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

του έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ». 

 
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.000,00€ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 43.975,80€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  7.915,64€ 
Απρόβλεπταxxix (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.783,72€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 
156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. xxx

 

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2,26€ 
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 
4412/2016 ....... (εφόσον προβλέπεται). 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 14.322,58€ 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Δ.Δ. Αμπελώνας - Δήμος Τυρνάβου 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με CPV: 45212361 
(Κατασκευαστικές Εργασίες για Εκκλησίες). 

Με την παρούσα εργολαβία, θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του ιερού 
ναού που βρίσκεται στο Δ.Δ. Αμπελώνα, Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας. 
Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει επιστέγαση του κεντρικού τρούλου και των 





8 περιφερειακών μικρότερων τρούλων με φύλλα χαλκού. 

Καθαίρεση τμήματος στέγης στο Β-Ν τμήμα της εκκλησίας και ανακατασκευή 
αυτής 

Χρωματισμοί στους εσωτερικούς χώρους του ναού στις περιοχές που 
υπάρχουν αλλοιώσεις 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ) και των υποδείξεων της υπηρεσίας. 

Σκοπός των παραπάνω εργασιών είναι η συντήρηση και ταυτόχρονα 
αισθητική αναβάθμιση του Ιερού Ναού Αμπελώνα. 

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 άρθρου 132 ν. 4412/2016. 
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 
156 ν. 4412/2016.  
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.  
 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 ΕΞΙ (6) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασηςxxxi.  
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 τη διαδικασία του άρθρου 

117 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση και τις 
διατάξεις του νόμου 4605/2019 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου 
αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016- 
άρθρο 125 του ν.4412/2016  .  

 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. xxxii 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.xxxiii 
 
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  
 
Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού  
1.200,00 € xxxiv. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:  
  α) την ημερομηνία έκδοσης,  
  β) τον εκδότη,  
  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  
  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  
  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία 





υποβολής προσφορών,  
  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος  της εγγύησης,  
  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 6 μήνες και τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι  
08-04-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 17 έως 19 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 
της παρούσας δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής  επιστρέφονται ως εξής : 

α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016 

 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xxxv 
 
16.1 Δενxxxvi  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.xxxvii 
 
16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, 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 άρθρο 132 ν. 4412/2016, 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.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίαςxxxviii 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα 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 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.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών xxxixορίζεται η 9η 

Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 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 άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΕΞΙ (6) μηνώνxl, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησηςxli και στον Ελληνικό Τύποxlii, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής (επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr 

στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Διακηρύξεις / Προκηρύξεις), σύμφωνα με 

το άρθρο 2 της παρούσας.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα 
ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας 
και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.xliiiκαι 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 

http://www.thessaly.gov.gr/




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. 
ε) προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα 
Περιφερειακών Ενοτήτων στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.xliv, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
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 xlv 
 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 
Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

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 σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 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 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), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 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 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 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 άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη 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 κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 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 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.  

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος 
............ xlvi( συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  
22.A.1 και 22.A.2  

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται xlviiη παράγραφος 
22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:xlviii 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

(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 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(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 μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 





(στ) 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,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) xlix 

22.Α.6. 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.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 4 lμπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που 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.8. 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 άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 





 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

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/-ιες 
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 επάρκειαli 

(α)  Oι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) υποχρεούνται να εφαρμόζουν το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 
(ανεκτέλεστο). 

β) ................................................................................... 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlii 

(α)  Στις ειδικές τάξεις Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ κατατάσσονται 
εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη στελέχωση τους από τεχνικούς 
εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ 

(β) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να διαθέτουν αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική 
δραστηριότητα κατά τα τρία τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων εργασιών 
(Επιστέγαση τρούλων με φύλλα χαλκού ή ψευδαργύρου σε Ιερούς Ναούς).  

  

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςliii 

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

 
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα 
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας 
μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς. 

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 ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 





Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο 
οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα).  

Η εκτέλεση των ......liv γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά 
υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), 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 άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 
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.10 
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 άρθρο 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. 11 
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 

                                                 
10

 �
 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19 

11

 �  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 





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 
άρθρα 21 και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) 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 
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 του άρθρου 23.3 έως 23.7 της παρούσας, υποβάλλονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). 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.12 

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 δικαιολογητικών13.  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 άρθρου 22Α οι 
οικονομικοί φορείς προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 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 
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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 του14. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των 
τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 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)lv 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 του15.  

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). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας 
της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη 
που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί 
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. 
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- 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 παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του16 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.17 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 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 του18. 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 άρθρου 22 Α της παρούσας. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
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πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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 παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται 
επικαιροποιημένη 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 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 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. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του 
άρθρου 22  υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:  

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].  

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την υποβολή του πιστοποιητικού από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καλύπτεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 
ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :  

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει 
ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.  

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως 
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το 
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.      





γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν 
την έδρα τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :  

αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 
του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων 
(με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία.  

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται 
στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα 
υποβολής της κατάστασης μετόχων και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, 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 έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005» . 

 

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.ΕΠlvi στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
 
Επίσης, στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(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.19 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 

22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 
συμβάσεων συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις 
βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που 
εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου 
(άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

(ii) Για το 22.Γ (β) ........................ lvii 
 
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
ή διαθέτουν πιστοποιητικό 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 
4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά ατα ανωτέρω, υποβάλλουν 
ως δικαιολογητικά τα........................lviii 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  
  (α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 
  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της 

                                                 
19

 �
 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. 

α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 





παρούσας 
         Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων τα 

ως άνω δικαιολογητικά ( παρ. 23.7, 1&2) είναι αποδεκτή η άθροιση τεχνικής  
και επαγγελματικής ικανότητας των μελών της ένωσης .lix 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που  είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα 
ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα παρακάτω (Α) και (Β): 
Α. Τίτλους και σπουδών και επαγγελματικά προσόντα των στελεχών της επιχείρησης 
και ιδίως των υπεύθυνων για την εκτέλεση των έργων, βιογραφικά σημειώματα καθώς 
και τη θέση που κατέχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης  
Β. Κατάλογο των εκτελεσθέντων, με την επωνυμία της επιχείρησης έργων κατά την 
τελευταία πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των 
σημαντικών έργων. 
Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν την δαπάνη, το χρόνο και τον τρόπο 
εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζουν αν τα έργα έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα 
προς τους κανόνες της τεχνικής, αν περαιώθηκαν κανονικά και να εκδίδονται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίας που διηύθυναν ή διευθύνουν τα παραπάνω έργα. Αν κριθεί 
αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί η απ’ ευθείας διαβίβαση των πιστοποιητικών αυτών στην 
δημοπρατούσα αρχή από την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε.  
Εφόσον τα έργα αυτά εκτελέσθηκαν από κοινοπραξίες, για τον υπολογισμό της 
δαπάνης των εκτελεσθεισών εργασιών, θα λαμβάνεται υπόψη η αναλογία της δαπάνης 
του έργου σε κάθε κοινοπρακτούν μέλος. Εφόσον η εκτέλεση των έργων εκτείνεται 
πέραν της πενταετίας θα υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση το μέρος που αντιστοιχεί στην 
πενταετία κατ’ αναλογία προς την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου .lx 
 
 23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου 22.Ε lxi 
................................................................................................................................................ 
 
23.8. 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  
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
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, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
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. 

 
 
23.9. 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 lxii: 
- 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. lxiii 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. lxiv 
- 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 άρθρου 22. Α.4. (θ).lxv 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του 





άρθρου 23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   
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.  
 
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
γίνεται με την προσκόμιση σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. 
 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα:  

 - α) Συμπληρωμένο το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), (όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή 
χορηγήθηκε από την Υπηρεσία προς συμπλήρωση) 
- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 
 

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 χορηγηθέν 

από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  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 περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, 
ολογράφως και αριθμητικώς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  του άρθρου 125 του ν. 
4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς (άρθρο 124 παρ.1 του ν4412/2016) .  
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. 
Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (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 της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο 
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)20. 
 
 
 
 
 

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 άρθρου 18 του ν 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
25.3. .................................................................... lxvi 
 
25.4. Η αναθέτουσα αρχή  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την 
εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, 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 άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

                                                 
20

 �
 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 

4605/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019 





  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την ΣΑΕΠ 517, 
Τροποποίηση 0, 08-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΩ27465ΧΙ8-7ΗΙ) που εγκρίνει στο ΠΔΕ 2019 το έργο 
με Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 (Α.Π. 216/04-03-2019) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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.  
26.3...........................................................................................lxvii 
 

Λάρισα 19-07- 2019 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

Βάϊος Τριανταφύλλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη  

Τμ. Δομών & Περιβάλλοντος 

 

 

 

Βάια Κωστούλη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Λάρισας 

 

 

Χρήστος Ντάγιας 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

1) Με την αριθμό πρωτ. 5896/19-07-2019 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας περί έγκρισης 
Μελέτης και τευχών Δημοπράτησης (ΑΔΑ: ΩΘ6Ζ7ΛΡ-ΨΧΑ) 

2) Με την με αρ. 1700/2019 (πρακτικό 26ο/01-08-2019) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης των όρων της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και επιτροπής 
διαγωνισμού.      

 





 

                                                 
i Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 
4412/2016. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης 
άνω των ορίων, δίδονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης 
των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των 
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 
δημοσίων συμβάσεων έργου”). 

ii  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. 
iii  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο 
ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο 
πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 
iv  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
v  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές 
διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα 
διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
vi Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
vii Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
viii  Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
προβλέπει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 
ix  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με 

σκοπό να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
x Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των 

ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να 
προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω 
τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του 
διαγωνισμού. 

xi Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, 
αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά 
έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από 
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  

xii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι 
ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xiii  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών. 
xiv  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
xv  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης 
του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
xvi  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, 
είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο 
Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
xvii Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται 





                                                                                                                                                 
η φράση “καθώς και”. 

xviii  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος 
ομαλότητας και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην 
εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 
περ. (γ) ν. 4412/2016). 

xix Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. 
(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές 
στη Διακήρυξη. 

xx Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί 
από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

xxi Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
xxii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
xxiii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
xxiv Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των 

διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
xxv Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της. 

xxvi  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο 
πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της 
δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η 
σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 
πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
xxvii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
xxviii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 
145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης 
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά 
έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 
ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, 
εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. " 
xxix Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με 

την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης 
εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

xxx
 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

xxxi Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη 
των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

xxxii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
xxxiii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 
περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

xxxiv  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση 
(άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016).  

xxxv Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες.  

xxxvi Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α 
του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις 
περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα 
της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 





                                                                                                                                                 
xxxvii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον 
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα 
ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο 
εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

xxxviii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 
της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
xxxix  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
xl Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον 

καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
xli Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν.  4412/2016, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του 

άρθρου 38, εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων στην 
ΕτΚ (πρβλ και άρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 

xlii  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 

379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 

ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο 

μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
xliii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας 

(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
xliv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
xlv  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο 
του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, 
της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
xlvi  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί 

δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί 
να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

xlvii  Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί 

δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί 
να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφος  αυτή. 

xlviii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή 
ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο 
της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
xlix  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ. 
Ονομαστικοποίηση μετοχων πανω από 1.000.000,00€ χωρις ΦΠΑ 
 
l  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα 
Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
li  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 
δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που 
αναμένεται να εκδοθεί. 
lii  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 
δημοσίων συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που 
αναμένεται να εκδοθεί. 





                                                                                                                                                 
liii  Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 

συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
liv  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων 
έργων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας 
από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω εδαφίου ). 
lv  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν 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."  

lvi  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 

δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 

του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

lvii    Για το 22.Γ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν, κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που 
αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ  (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ( βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντήρια Οδηγία συμπλήρωσης πρότυπης 
Διακήρυξης έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών  ). 
lviii  Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε 
συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του 
ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου 
και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ). 
lix  Για το 22.Δ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που 
αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ ( Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 (βλ. αναλυτικότερα βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης 
δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να 
εκδοθεί). 
lx Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε 
συνάρτηση με τη δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων 
έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
lxi  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το 

άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
lxii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η 
οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά 
«επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 
υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην 
των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 
83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
lxiii  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
lxiv  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
lxv  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
lxvi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος 

του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας 

στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης 

υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα 

μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες 

πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται 

η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  
lxvii  Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η 





                                                                                                                                                 
αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής 
ικανότητας. 




		2019-08-14T12:55:28+0300
	Athens




