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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια υλοποiησηςΤου Τεχνικού Προγράμματος2020 του

Δήμου, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η δαπάνη του Θα βαρύνει τον Κ.Α. 45.7331.004 του

προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020 & 2021, με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση υποδομών

Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης», και χρηματοδότηση του έργου από ΚΑΠ ΠΟΕ & ΚΑΠ

2019.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίεςεπισκευήςστο δημοτικό κοιμητήριο Ερμούπολης.

Κάποιεςαπό τιςεργασίεςπου προβλέπεται να γίνουν με την παρούσα είναι η επισκευή του

Οστεοφυλακiου η επισκευή κιγκλιδωμάτων, η συντήρηση σιδηρών Θυρών και κιγκλιδωμάτων, η

κατασκευή νέων τάφων, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η επισκευή κουφωμάτων, η επισκευή

τοίχων αντιστήριξης και γενικά εργασίεςσυντηρήσεων για την βελτίωση τηςυγιεινής της

ασφάλειας και τηςλειτουργικότηταςτων χώρων. ‘Ολες σι εργασίεςΘα εκτελούνται κατόπιν

εντολήςτηςυπηρεσίας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το έργο Θα εκτελεσΘεί σύμφωνα με τιςδιατάξειςτηςισχύουσαςνομοθεσίαςπερί Δημοσίων

‘Εργων και συγκεκριμένα του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/882016) «ΔημόσιεςΣυμβάσε/ς

‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]»,

όπωςισχύει. Επίσης ισχύουν το εκάστοτε νομοθετικό πλαiσιο, σι εγκύκλιοι ΥΠΟΜΕ κ.λπ., οι

ΥπουργικέςΑποφάσειςσι Κανονισμοί κ.λπ. που αφορούν εν γένει στα Δημόσια και Δημοτικά

Έργα.

Ερμούπολη 08102020
Ο Συντάξας

‘1

ΒακόνδιοςΙωάwης
Πολιτικών Έργων ΥποδομήςΤ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή και συντήρηση υποδομών
ΝΟΜΟ! ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης
ΔΗΜΟ! ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1012020

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντοςτιμολογiου είναι ο καθορισμόςτιμών μονάδαςτων εργασιών, που
είναι απαραίτητεςγια την έντεχνη ολοκλήρωση του ‘Εργου, όπωςπροδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη Δημοπράτησηςπου ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες Θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδοςπεριλαμβάνουν όλες τις
δαπάνεςπου αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώςκαι όσεςαπαιτούνται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να Θεμελιωθεί, ωςπροςτο είδοςκαι την
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησηςή μή μηχανικών μέσων, εκτόςαν
άλλωςορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τιςτιμέςμονάδοςτου παρόντοςΤιμολογίου προκύπτει
το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστοςτου ‘Εργου, δηλαδή το συνολικό κόστοςτων επί
μέρους εργασιών ή λειτουργιών, σι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του
‘Εργου. Στιςτιμέςμονάδοςαυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδουςεπιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς,
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδουςμεταφορικών του μέσων.

1.1.2 Οι δαπάνεςπρομηθείαςτων πάσηςφύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητιιαbν ιιλιιυίιν ιι~ ιαqιηύς ‘ου’ στις Οέwις Εκτέλναης τιιιν τργιτσιών
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίαςτους(αν απαιτείται) και προσέγγισήςτους, με
τιςαπαιτούμενεςφορτοεκφορτώσεις, τιςασφαλiσειςτων μεταφορών, τιςσταλίεςτων
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Ομοίως σι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και
λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τουςλοιπούςόρους
δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
3625911757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/2512013 του Υπουργείου ΠεριβάλλοντοςΕνέργειαςκαι Κλιματικής
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στιςαντίστοιχεςτιμέςτου τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.



1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και
αλλοδαπούς ασφαλιστικσύς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που
καθορίζονται από τις ισχύουσεςεκάστοτε ΣυλλογικέςΣυμβάσεις Εργασiας (αδείας,
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινήςεργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής
απασχόλησης(πλην των έργων που η εκτέλεσή τουςπροβλέπεται κατά τιςνυκτερινές
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργεiων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι κάθε είδουςδαπάνεςγια 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
εγκρίσεωςτηςΥπηρεσίας, σύμφωνα με τουςόρουςδημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβεiο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτόςαυτού.
Στις δαπάνες αυτέςπεριλαμβάνονται: 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, σι φορτοεκφορτώσειςκαι μεταφορέςτων πρώτων υλών στην μονάδα και των
παραγομένων προϊόντων μέχρι τιςθέσειςενσωμάτωσήςτουςστο ‘Εργο, καθώςκαι η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέραςτων εργασιών, η καθαίρεση
των υποδομών τους(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευέςαπό σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε
άλλο υλικό) και αποκατάστασηςτου χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τουςισχύοντεςΠεριβαλλοντικούςόρους.
Οι ωςάνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρμογή στιςακόλουθεςπεριπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεi

από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασηςλειτουργίαςγια τις
ανάγκεςτου συγκεκριμένου έργου.

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του ‘Εργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τιςεγκαταστάσεις,

1.1.7 Οι ιιιιβαρύνσειςαιτό την εκιέλεση ιων εργασιών υτιό ταυιύχρυνη διεξαγωγή ιης
κυκλοφορίαςκαι την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, σι δαπάνες
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, τηςπρόληψηςατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, τηςαποφυγήςβλαβών
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, τηςαποφυγήςρύπανσηςρεμάτων, ποταμών,
ακτών κ.λπ., καθώςκαι οι δαπάνεςτων μέτρων προστασίαςτων έργων σε κάθε φάση
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχήςτου έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσειςκ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.8 Οι δαπάνεςδιεξαγωγήςτων ελέγχων ποιότητοςκαι σι δαπάνεςκατασκευήςτων πάσης
φύσεως“δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην ΤΣ.Υ. και τουςλοιπούς
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, σι
αποδοχέςοδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά
αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, σι επισκευές, σι μετακινήσειςστον χώρο του έργου, σι



ημεραργίεςγια οποιαδήποτε αιτία, σι πάσηςφύσεωςσταλίεςκαι καθυστερήσεις(Που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του ‘Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους(εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τουςαπό το ‘Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσηςοι πάσηςφύσεωςδαπάνεςτου εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10 Οι δαπάνεςπρομηθείαςή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσηςκαι μεταφοράςστη θέση
ενσωμάτωσηςκαι τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών
υλικών προέλευσηςλατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία
άρθρα του παρόντοςΤιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο f*]).
Περιλαμβάνονται σι δαπάνεςπλύσεως, ανάμιξηςή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του ‘Εργου προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσηςτων εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσηςτμημάτων του χώρου

εκτέλεσηςτων εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικήςεκτέλεσηςτων εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιουςγια αυτά φορείς(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση τηςκυκλοφορίαςπεζών και οχημάτων,
(ζ) σε προσωρινέςή μόνιμεςκυκλοφοριακέςρυθμίσειςστην ευρύτερη περιοχή του

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίεςσυντήρησηςοδικού δικτύου
και υποδομών, βλάβεςσε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.1.12 Οι δαπάνεςλήψηςμέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων
στιςθέσειςεκτέλεσηςτων εργασιών, όπωςενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνεςπροσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτουςέως3,0 m, για την

ιιιιοκιιτάιτταιτη της κιικλοφορίας πεζιίν και οχημάτων όταν τούτο κρίνειαι
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τιςαρμόδιεςΑρχές

(2) Οι δαπάνεςλήψηςττροστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσηςεργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνηςπου προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση τηςκυκλοφορίαςκλπ. καθώςκαι σι δαπάνεςγια την απομάκρυνση
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσηςμετά την περαίωση των
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση τηςαρχικήςσήμανσης.

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασηςχωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, σι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενεςκατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών, σι δαπάνεςανίχνευσηςκαι εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσηςτου έργου και εκπόνησηςμελετών αντιμετώπισηςαυτών (λ.χ. υπάρχοντα



θεμέλια, υψηλόςορίζονταςυπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),

1.1.14 Οι δαπάνεςαποτύπωσηςτεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με
τοπογραφικέςμεθόδουςκαθώςκαι σι δαπάνεςλήψηςεπιμετρητικών στοιχείων κατ’
αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που Θα υποβληθούν στην
Υπηρεσία προςέλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξηςτων αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1 .1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων
Ο.Κ.Ω.

1.1.17 Οι δαπάνεςτων αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτηςποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσηςπρος
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώςκαι 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, εκτόςαν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

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

1 .1.19 Οι δαπάνεςδιαμόρφωσηςπροσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίαςστα
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηΘητικήςκατασκευήςπου Θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση
αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώςκαι σι δαπάνεςαποξήλωσηςτων προσωρινών
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίαςκ.λπ.) εκτόςεάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίαςγια την διατήρησή τους.

1 .1.20 Οι δαπάνεςγια την προστασία και την εξασφάλιση τηςλειτουργίαςτων δικτύων Ο.Κ.Ω.
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τιςεκτελούμενες
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα
αυτά Θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσηςτων εργασιών, ο
Ανάδοχοςτου ‘Εργου.

1 .1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κιυαιικιιιι~ιν κιιιά ι~ιν εκιέλΕοιι ιων Εργαακίιν ή την διακίνηση βαρέωςεξοπλισμού του
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων τηςΥπηρεσίας, των ισχυσυσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσηςφύσεως
δαπάνεςγια τιςεργοταξιακέςοδούςπου προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών
κατασκευήςτου ‘Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσηςαπό ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς
και οι δαπάνεςεξασφάλισηςτων αναγκαίων χώρων απόθεσηςτων πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων πρόιόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασηςή επέκταση ή
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των
εργασιών, σύμφωνα με τουςεγκεκριμένουςπεριβαλλοντικούςόρους.

1.1.23 Οι δαπάνεςτων προεργασιών στιςπαλιέςή νέεςεπιφάνειεςοδοστρωμάτων για την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ’ αυτών, όπωςπ.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και σι δαπάνες μεταφοράς και
απόθεσηςτων προϊόντων που παράγονται ωςαποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.



1.1.24 Οι δαπάνεςδιάνοιξηςτομών ή απών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαiτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.

1 .1.25 Οι δαπάνεςτων ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησηςνα
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτεςικριωμάτων κ.λπ.

1.1.26 Οι δαπάνεςέκδοσηςτων απαιτουμένων αδειών εκτέλεσηςεργασιών από τιςαρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τουςΟργανισμούςΚοινήςΩφελείας, εκτόςαν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προςτούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίαςτων υπαρχόντων στην περιοχή του ‘Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσηςκαι αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχοςδεν

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τιςχωματουργικές,
κυρίως, ή άλλεςεργασίες.

Οι τιμέςμονάδαςτου παρόντοςΤιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλουςτου Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται σι πάσηςφύσεωςδαπάνες
οι οποίεςδεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένεςεργασίεςαλλά αφορούν συνολικά το
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού’ όπως δαπάνες διοίκησης και
επίβλεψηςτου Έργου, σήμανσηςεργοταξίων, φόροι’ δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων
κίνησης, προμήθειεςεγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίαςγραφείων κ.λπ., τα επισφαλή
έξοδα πάσηςφύσεωςκαθώςκαι το προσδοκώμενο κέρδοςαπό την εκτέλεση των εργασιών.
Το ωςάνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοιςεκατό (18%) του προϋπολογισμού
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του
αναδόχου, σύμφωνα με τιςκείμενεςδιατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα’ δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια τηςσύμβασης, τα

οποία περιλαμβάνουν τιςδαπάνες:
 Εξασφάλισηςκαι διαρρύθμισηςεργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων

και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα τηςσύμβασης.

 Ανέγερσηςκύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τηςσύμβασης.

 ΠΕρίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακι~ιν ιγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσηςεργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τηςσύμβασης.

 Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύματος’ τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης’ καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τουςόρουςδημοπράτησης.

 Απομάκρυνσηςκύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την
περαίωση του έργου’ καθώςκαι οι δαπάνεςαποκατάστασηςτων χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τουςεγκεκριμένουςΠεριβαλλοντικούςΌρους.

 Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησηςμε το πέρας
του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

 Οι δαπάνεςεπισκόπησηςτων μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

 Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/ΦάκελοςΑσφάλειαςκαι Υγείας), σύμφωνα με τιςκείμενεςδιατάξεις.

 Για φόρους.
 Για εγγυητικές.
 Ασφάλισηςτου έργου.



 Προσυμβατικού σταδίου.
 Διάθεσηςμέσων ατομικήςπροστασίας.

 Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσηςχώρων γραφείων και
λοιπών εγκαταστάσεων’ χρηματοοικονομικών εξόδων’ απαιτήσεωςγια μελέτες
που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών’ εκτεταμένες
διαφωνίεςκαι απαίτηση ισχυρήςνομικήςυποστήριξης, απαιτήσειςγια μέτρα
προστασίαςαπό μη ληφθείσεςυπόψη ακραίεςεπιτόπου συνθήκες, κλοπέςμη
καλυπτόμενεςαπό ασφάλιση).

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τιςδαπάνες:

• Χρήσεως  λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με
τιςπροβλέψειςτων εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμηςκαι αποκλειστικήςαπασχόλησηςστο έργο (σε περίπτωση
μη μόνιμηςκαι αποκλειστικήςαπασχόλησηςθα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησηςκαι η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένεςπεριλαμβάνονται και σι
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό
προσωπικό και σι επιστάτες’ με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά’
τεχνικά’ ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

. Νομικήςυποστήριξης

. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

. Για την εκτέλεση των καθηκόντων τηςπαραπάνω κατηγορίαςπροσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων

. Λειτουργίαςμηχανημάτων γενικήςχρήσηςπ.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού

. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένουςπεριβαλλοντικούςόρουςκαι λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς
αυτούς

. Συντήρησηςτου έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

. Τόκοι κεφαλαίων κίνησηςκαι γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος

. Το αναλογούν’ σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης’ κόστοςέδραςεπιχείρησηςή/και λειτουργίαςκοινοπραξίας

ο ΦόροςΠροστιθέμενηςΑξίας(Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει
τον Κύριο του ‘Εργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παροιισιάζοιιν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προςαυτέςεργασιών που περιλαμβανονται στο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τoυς όρους δημοπράτησης ή
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά’ οι εργασίεςαυτέςείναι δυνατόν να αναχθούν
σε άρθρα του παρόντοςΤιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τουςσύμφωνα με το
ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνεςστραγγιστηρίων’ αγωγοί απoχέτευσηςομβρίων και

ακαθάρτων από σκυρόδεμα’ PVC κ.λπ.
Για ονομαστική διάμετρο ΟΝ χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενεςστα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντοςΤιμολογίου και
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής’ κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας’ θα
γίνεται αναγωγή του μήκουςτου χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκοςσωλήνα της
αμέσωςμικρότερηςστο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικήςδιαμέτρου’ με βάση το λόγο:

ΟΝ Ι DM
όπου DN: Ονομαστική διάμετροςτου χρησιμοποιούμενου σωλήνα

ΟΜ: Η αμέσωςμικρότερη διάμετροςσωλήνα που περιλαμβάνεται στο
παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετροςωςΟΜ θα χρησιμoποιείται η αμέσωςμεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένεςπλάκεςτύπου FLEXCELL ή

αναλόγου



Για πάχοςDN χρησιμοποιούμενηςπλάκαςμεγαλύτερο από το πάχοςτηςσυμβατικής
πλάκαςτου παρόντοςτιμολογίου (12 mm), Θα γίνεται αναγωγή τηςεπιφάνειαςτης
χρησιμοποιούμενηςπλάκαςσε επιφάνεια συμβατικήςπλάκαςπάχους12 mm, με βάση
το λόγο:

DN/ 12
όπου DN: Το πάχοςτηςχρησιμοποιούμενηςπλάκαςσε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίεςτύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτοςΒΝ χρησιμοποιούμενηςταινίαςμεγαλύτερο από το πλάτοςτηςσυμβατικής
ταινiαςτου παρόντοςΤιμολογίου (240 mm), Θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενηςταινίαςσε μήκοςσυμβατική ταινίαςπλάτους240 mm, με βάση το
λόγο:

ΒΝ / 240
όπου RN: Το πλάτοςτηςχρησιμοποιούμενηςταινίαςσε mm

Παρεμφερήςπρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλεςπεριπτώσειςάρθρων
του παρόντοςΤιμολογίου.

Όπου στα επιμέρουςάρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που Θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στουςγενικούςόρουςτου παρόντος.

38 ΓΕΝIΚΟΙ ΚΑΙ ΕIΔIΚΟI ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠIΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤIΜΟΑΟΓΙΟΥ

38.2 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI

34.1.1 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 τηςΥπηρεσίαςκαι των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

34.1.2 H Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέροςτου Έργου, κατά την
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. 0 Ανάδοχοςυποχρεούται με δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την
υποστήριξη τηςΥπηρεσίαςστην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

34.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει τηςπραγματικήςποσότηταςκάθε
εργασίας, επιμετρούμενηςωςανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπωςαυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.

34.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόποςκαι η μονάδα επιμέτρησης, καθώς
και ο τρόποςπληρωμήςκαθορίζονται στιςαντίστοιχεςπαραγράφουςτων
παρακάτω ΕIΔIΚΩΝ OPΩΝ και των επί μέρουςεργασιών του παρόντος
Τιμολογίου.

34.1.5 Αν το περιεχόμενο ένόςεπιμέρουςάρθρου του παρόντοςΤιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου
άρθρου, τότε σι ίδιεςεπιμέρουςεργασίεςδεν Θα επιμετρώνται ούτε Θα
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.

34.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίαςμε τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν σι όροι του παρόντος.

38.3 ΕΙΔIΚΟI ΟΡΟI

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓIΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ωςπροςτην εκσκαψιμότητα



2. Ως“χαλαρά εδάφη’χαρακτηρίζονται οι φυτικέςγαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσειςμε ανομοιογενή υλικά.

3. Ως γαίεςκαι ημίβραχος’χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώςκαι μίγματα αυτών, σι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένοςή
αποσαθρωμένοςβράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφεiςή προωθητές),
χωρίςνα είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

4. Ως“βράχος”χαρακτηρίζεται το συμπαγέςπέτρωμα που δεν μπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένωςμε εκρηκτικέςύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρεςή υδραυλικέςσφύρες). Στην
κατηγορία του “βράχου”ττεριλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους
πάνω από 0,50 m3.

5. Ως‘σκληρά γρανιτικά”και “κροκαλοπαγή”χαρακτηρίζονται οι συμπαγείςσκληροί
βραχώδειςσχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και σι ισχυρώςτσιμεντωμένες
κροκάλεςή αμμοχάλικα, θλιπτικήςαντοχήςμεγαλύτερηςτων 150 MPa. Η
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής(δεν αναμοχλέυονται με το
ripper των προωθητών ισχύος300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών
είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχοςυποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές

Ι Πλήρεςζεύγοςχειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσαέξω) με τις
ανάλογεςειδικέςπλάκεςστερέωσης(μέσαέξω) με ενσωματωμένο ειδικό
σύστημα κλειδώματοςκαι ένδειξη κατάληψης(πράσινοκόκκινο), όπου
απαιτείται.
2 Πλήρεςζεύγοςχειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσαέξω) με τις
ανάλογεςειδικέςπλάκεςστερέωσης(μέσαέξω), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάςασφαλείας.
3 Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα
στερέωσης(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισηςχειρολαβήςκαι αντίκρισμα στο
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
4 Χωνευτέςχειρολαβέςγια συρόμενα κουφώματα μπρούτζινεςή ανοξείδωτεςή
χαλύβδινεςή πλαστικέςμε κλειδαριά ασφαλείας

Κλειδαριές διατάξειςασφάλισης
I Κλειδαριές(χωνευτέςή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
2 Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
3 Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες

πυρασφάλειας
4 Pάβδοι (μπάρες) πανικού για θύρεςπυρασφάλειαςστιςεξόδουςκινδύνου
5 Χωνευτός, χαλύβδινος(μπρούτζινοςή γαλβανισμένος) σύρτηςμε βραχίονα

(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω  κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα
(πλαίσιο  φύλλο και φύλλο  δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίαςκαι επαναφοράςθυρών
ό Μηχανισμόςεπαναφοράςστην κλειστή Θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής

θύραςχωρίςαπαιτήσειςπυρασφάλειας, στο άνω μέροςτηςθύρας.
7 Μηχανισμόςεπαναφοράςόπωςπαραπάνω αλλά με απαιτήσειςπυρασφάλειας.
8 Μηχανισμόςεπαναφοράςθύραςεπιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
9 Πλάκα στο κάτω μέροςθύραςγια προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
10 Αναστολείς(stoppers)

II Αναστολείςθύρας δαπέδου
Ι2λναστολείςθύρας τοίχου
Ι3λναστολείςφύλλων ερμαρίου



14 Αναστολείςσυγκράτησηςεξώφυλλων παραθύρων
15 Πλάκεςστήριξης, ροζέτεςκτλ
16 Σύρτεςοριζόντιαςή κατακόρυφηςλειτουργίας
17 Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοιτετάσματα, σκίαστρα)
18 ΕιδικόςΕξοπλισμόςκουφωμάτων κάθε τύπου γιαλΜΕλ
19 Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίαςανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών

ασφαλείας, με Master Key
20 Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματοςκουφωμάτων κάθε τύπου
21 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 τιςδιαδικασίεςπού προβλέπονται από τιςκείμενες“περί Δημοσίων
Εργων”διατάξεις, εκτόςεάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε εiδους
κουφώματος.

1.3.1 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίεςχρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε
μέτρα μήκους(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδοςχρωματισμού. Από τιςεπιμετρούμενεςεπιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδοςχρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών Θα γίνεται όπωςορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρουςτων σιδηρών
κατασκευών, εκτόςεάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητεςτων εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπωςαυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτέςαπό την Υπηρεσία, θα
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμέςμονάδαςθα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο “Ειδικοί όροι”του παρόντοςάρθρου, καθώςκαι για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο “Γενικοί Όροι”.
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντοςτιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψοςαπό το δάπεδο
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντοςτιμολογίου, τα οποία
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρωςη δαπάνη των ικριωμάτων.
λε όλες τις τιμές εργασιων χρωματισμων ιιεριλuμβάνυνιuι σι ανυμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικέςβαφέςγια έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσεςδιατάξειςπερί ασφαλείαςτου ασχολούμενου στιςοικοδομικέςεργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεωςκαι επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στιςπεριπτώσειςπου αυτό απαιτείται ή
επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο τηςαπλήςσυμβατικήςεπιφάνειαςκατασκευαζόμενου κουφώματος(βάσει
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή τηςκαταλαμβανόμενης
από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό
συντελεστή ο οποίοςορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με

υαλοπίνακες σι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψουςκάσσαςθύρας.
α)με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

Συντελεστής
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Θερμαντικά σώματα:
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
«ον θε ρμcιντιιιών σωμάτcιιν

1. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
21.1.1 Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως,

σκληρότηταςκαι χρώματοςμαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις
πιο διαδεδομένεςποικιλiεςπου παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση
δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι
ομοιόμορφα ωςπροςτο χρώμα, την σκληρότητα και τιςλοιπέςιδιότητες.
Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά’ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσηςμε
μάρμαρα των NET Οικ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρωςτιμή “φατούρας” που
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.

21.1.2 Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο
προέλευσης Βέροιας’ λευκό, εξαιρετικήςποιότητος (extra), σκληρό ή
μαλακό κατά περίπτωση’ και είναι ευνόητο ότι είναι απλώςενδεικτικές
για ειτιστρώσειςμε μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Είδος Συντελεστής
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00
Υαλόθυρεςταμπλαδωτέςή πρεσσαριστές
με υαλοιτίνακεςπου καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψουςκάσσαςθύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60
Υαλοστάσια:
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00
Παράθυρα με εξώφυλλα οισυδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχειςβάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60
Σιδερένιεςθύρες:
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στιςδύο πλευρές 2,00
γ) χωρίςεπένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ωςγ 1,60
Προπετάσματα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1 ‚50

En



211.3 0 Μελετητήςαφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου
που Θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα,
διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς,
να διαπιστώσει την τιμή διάθεσηςτου συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου
και σ’ αυτήν να προσθέσει την τιμή φατούρας” που προβλέπεται στο
NET ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμέςτων μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη
Υπηρεσία.

21.1.4 Επισημαiνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσειςτων Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone
flooring and stair  ΠροΙόντα από φυσικούςλίθους Πλάκεςγια δάπεδα
και σκάλες Απαιτήσειςκαι ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding 

Προϊόντα από φυσικούςλίθους Πλάκεςγια επενδύσεις Απαιτήσειςκαι
να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ
973Β11 8072007.

ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισμένηςφθοράςκαι εύκοληςκατεργασίας

1 Πεντέλης ~ευκό
2 Κοκκιναρά Γεφρόν
3 Κοζάνης ‘ευκό
4 ~γ. Μαρίνας ‘ευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
ό VΙαραθώνα Γκρί
7 ½4άξου ‘ευκό
8 V’ιβερίου Γεφρόχρουν — μελανό
9 VΙαραθώνα Γεφρόχρουν — μελανό

10 Βέροιας \ευκό
11 3άσου \ευκό
12 Ίηλίου ‘ευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένηςφθοράςκαι δύσκοληςκατεργασίας

Τ Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 \μαρύνθου Ξρυθμύιεφμο
3 ~ομβραϊνηςΘηβών Μπεζ
4 \ομβραϊνηςΘηβών Κίτρινο
5 \ομβραϊνηςΘηβών Ερυθρό
ό Στύρων Πράσινο
7 \άρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων VΙπεζ
9 Dαρσάλων Γκρι

10 Υδρας Dοδότεφρο πολύχρωμο
11 \ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤIΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριαςφθοράςκαι δύσκοληςκατεργασίας

Ι Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Κίου Γεφρό
3 (iou Κίτρινο
4 Γήνου Πράσινο
5 ‘όδου νΙπεζ
ό ~γίου Πέτρου νΙαύρο
7 3υτίνας Μαύρο



8 VΙάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 νΙυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Γρίπολης Γκρι με λευκέςφέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 ~ράχωβας ιαφέ

21.1.5 Σε όλεςτιςτιμέςτων μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

21.1.6 Το κονίαμα δόμησηςτων μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται
με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίεςκατασκευήςμεταλλικών σκελετών (εκτόςαλουμινίου) τοίχων και
ψευδοροφών τιμολογούνται μετα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων
τοιχοπετάσματοςσε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Oι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται
επιπλέον και μετην πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίεςτοποθέτησηςγυψοσανίδων επίπεδηςψευδοροφήςσε έτοιμο
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τιςεργασίεςαλλουμινίου, 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, σι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τιςτιμέςτου άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του
τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΗΔημοπρατούσα Αρχή έχει προσθέσει στιςτιμέςαυτέςτην δαπάνη του
μεταφορικού έργου, με βάση ιιι υιοιχεiυ ιηςμελέτηςκαι τιςσυνθήκες
εκτέλεσηςτου έργου.

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστήςεπιπλήσματο ς ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμόςγίνεται με βάση τα
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο
άρθρο.



10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΧ

Τα άρθρα του παρόντοςκεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τιςμεταφορέςυλικών (και
όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίεςρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε
περιπτώσειςδυσπροσίτων και ειδικών έργων.
Πα την εφαρμογή τουςαπαιτείται πλήρηςτεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης
Στις συνήθεις εργασίες σι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς των υλικών
περιλαμβάνονται ανηγμένεςστιςοικείεςτιμέςμονάδος, εκτόςαν προβλέπεται διαφορετικά
στα οικεία άρθρα.

Α.Τ.Α1/ΝΕΤ.ΟΙΚ.10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων
γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής
γης, κίσσηρηςκαι σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή
ζώου.
Τιμή ανά τόνο (ton)
10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

ΚωδικόςΑναθεώρησης01ΚΙ 104
ΕΥΡΩενα και εξηντα πέντε λεπτά (1,65)

Α.Τ.Α2ΙΝΕΤ.ΟΙΚ.10.02 Φορτοεκφόρτωση μετα χέρια υλικών Επί χειροκινήτων
μεταφορικών μέσων

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ1103
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου
διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)
Τιμή ανά τόνο (ton)

ΕΥΡΩεπτά και τριάντα λεπτά (7,30)

Α.Τ.Α3/ΝΕΤ.ΟΙΚ’10.03 Μεταφορά υλικών με τα χέρια
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ1126
Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα,
ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η
απόσταση της καθ’ ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή
ιιρουαύξι υτ~ς2,0.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10m)

ΕΥΡΩπέντε και εξήντα λεπτά (5,60)

Α.ΤΑ4(ΝΕΤ.ΟΙΚ.1 0.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚΙΙ 27
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο
αποστάσεως.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΕΥΡΩδύο (2,00)

Α.ΤΑ5!ΝΕΤΟΙΚ.10.07 Μεταφορέςμε αυτοκίνητο
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton. km)
10.07.01 δια μέσου οδών καλήςβατότητας

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ1136
Επί οδού επιτρέπουσαςταχύτητα άνω των 40 km/h
ΕΥΡΩ μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά (0,35)



20’ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προςοριστική απόθεση των πάσηςφύσεως
προϊόντων εκακαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στιςαντίστοιχεςτιμές
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσειςτιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του NET
ΟιΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό τηςτιμήςτου αστερίσκου [*}, σύμφωνα
με τουςΓενικούςΟρουςτου NET ΟΙΚ.

Οι ποσότητεςτων προςαπόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο
ορύγματος(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών  καθαιρέσεων μείον ποσότητες
που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

Α.Τ.Α6/ΝΕΤ.ΟΙΚ.20.02 Γενικέςεκσκαφέςσε έδαφοςγαιώδεςημιβραχώδεςγια την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2112
Γενικέςεκσκαφέςσε έδαφοςγαιώδεςημιβραχώδεςμε χρήση μηχανικών μέσων
για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και
την ΕΡΕΠ 0203ΟΟΟΟ Γενικέςεκσκαφέςκτιριακών έργων”, ελαχίστηςπλευράς
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης
μεγαλυτέραςτων 12,00 m2, σε βάθοςμέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από
τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντόςύδατοςβάθους
έωςΟ,3Ο m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή
πρανών και του πυθμένα, τιςτυχόν απαιτούμενεςσποραδικέςαντιστηρίξειςτων
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφήςσε μέση απόσταση έως
30m. .

Ριμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩτέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά (4,34)

Α.Τ.Α7/ΝΕΤ.ΟΙΚ.20.04 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίςτη χρήση μηχανικών
μέσων
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίςτη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών,
εκτόςαπό αερόσφυρες, πλάτουςβάσεωςέως3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m
αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάϋος μέχρι 2,00 m αιιύ ιο
χαμηλότερο χείλοςτηςδιατομήςεκσκαφής, εν ξηρώ ή εντόςύδατοςβάθουςέως
0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’ άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναττέταση των προϊόντων, την
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική
αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΡΕΠ 0204ΟΟΟΟ
“Εκσκαφέςθεμελίων τεχνικών έργων”
Ριμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.
20.04.01 σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2122
ΕΥΡΩείκοσι ένα και εβδομήντα εννέα λεπτά (21,79)

Α.Τ.Α8/ΝΕΤ.ΟΙΚ.20.1 0 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2162
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων
χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγήςτων άνω
προιόντων έως10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσειςέως30 cm,



διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 020702ΟΟ
“Επανεπιχώσειςσκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων”.
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου,
εφαρμόζεται 0 αστερίσκος[*], 0 οποίοςσε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικά μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩτέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)

Α.Τ.Α9(ΝΕΤ.ΟΙΚ.20.11 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ21 63
Πρόσθετη αποζημίωση για τιςπλάγιεςμεταφορέςυλικών εττίχωσηςστην ζώνη
θεμελίωσης του κτιρίου με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή
παρεμφερούς) ανά 2000 m πέραν των αρχικών 10,00 m. Η τιμή εφαρμόζεται
αποκλειστικά σε περιπτώσειςεπιχώσεων με προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του
κτιρίου.
Τιμή ανά κυβικά μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη
διατομών προ και μετά την επίχωση.

ΕΥΡΩένα και εβδομήντα λεπτά (1,70)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι πλάγιες  εντός του εργοταξίου  μεταφορές των ιτάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων τηςενότητας“22. Καθαιρέσειζ’, από την
Θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένεςστιςαντίστοιχεςτιμέςμονάδος.

Με τιςτιμέςτων άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60,
22.61 και 22.62 αποζημιώνονται σι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθωςεπικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα,
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τιςτιμέςτων άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται σι εργασίεςδιάνοιξης
οπών χωρίςτα συνήθη διαfρητικά μέσα και δεν άυμπεριλαμβάνουν τιςεργασίεςαπλών
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης,
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

Α.Τ.Α10/ΝΕΤΟΙΚ.22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2204
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομήςή πλήρουςλιθοδομήςπάσηςφύσεωςσε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεωςαπαιτούμενα ικριώματα, σι προσωρινέςαντιστηρίξειςκαι η συσσώρευση
των προϊόντων στιςΘέσειςφόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14
0202ΟΙ “Τοπική αφαiρεση τοιχοποιίαςμε εργαλεία χειρός”.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τηςκαθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ είκοσι τέσσερα ευρώ και τέσσερα λεπτά (24,04)

Α.Τ.Α1 1/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.04 Καθαιρέσειςπλινθοδομών
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2222
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσηςφύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, σι προσωρινέςαντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στιςθέσειςφόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 1402
0201 “Τοπική αφαίρεση τοιχοποιiαςμε εργαλεία χειρός”.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τηςκαθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ δεκαπέντε και εβδομήντα (15,70)



Α.Τ.Α1 2/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.1 Ο Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Καθαίρεση και τεμαχισμόςστοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση
του υπολοίπου δομήματοςάθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεςτου πάσηςφύσεωςαπαιτούμενου εξοπλισμού
και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η
μεταφορά τουςστιςΘέσειςφόρτωσης, σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 15
020101 “Καθαιρέσειςστοιχείων οπλισμένου σκυροδέματοςμε μηχανικά μέσα.
22.10.01 Με χρήση συνήθουςκρουστικού εξοπλισμού

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2226
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσηςμε χρήση υδραυλικής
σφύραςσε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πετrιεσμένου αέρα και
συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τηςκαθαιρέσεως
ΕΥΡΩ εικοσι εννέα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (29,54)

Α.Τ.Α13/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.15 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με
διατήρηση του υπολοίπου δομήματοςάθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεςτου πάσηςφύσεωςαπαιτούμενου εξοπλισμού
και εργαλείων, των μέσων κοπήςτου οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο
τεμαχισμόςτων ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματοςκαι η μεταφορά τουςστις
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15020101
“Καθαιρέσειςστοιχείων οπλισμένου σκυροδέματοςμε μηχανικά μέσα.
22.15.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2226
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής
σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και
συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τηςκαθαιρέσεως
ΕΥΡΩπενήντα επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά (57,54)

Α.Τ.Α11/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντόςτύπου και
σιουδήποτε πάχους

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντόςτύπου και οποιουδήποτε πάχους
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,
σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεωςαυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από
το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεωςπροςφόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
22.20.01 Χωρίςνα καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2236
ΕΥΡΩεπτά και ενενήντα λεπτά (7,90)

Α.Τ.Α1 5/ΝΕΤΟΙ Κ.22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2252
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων
και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το
έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η
συσσώρευση των Προϊόντων προςφόρτωση. (τυπικόςόγκοςαχρήστων 0,03
m31m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14020101 “Καθαίρεση
επιχρισμάτων τοιχοποιίας.



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικήςεπιφανείας.
ΕΥΡΩπέντε και εξήντα λεπτά (5,60)

Α.ΤΑΙ 6/ΝΕΤ.ΟΙΚ.Α.Τ. 2ΙΝΕΤ.ΟΙΚ.22.23 ΣΧΕΤ. Καθαίρεση αρμολογήματοςλιθοδομών.
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 2204
Καθαίρεση αρμολογήματος σε οττοιοδήιτοτε ύψος με προσοχή για την πλήρη
αιτοκάλυψη τηςλιθοδομήςκαι την μη αιτοκόλληση των λίθων. Περιλαμβάνεται η
εργασία της απομάκρυνσης του κονιάματος στον αρμό σε βάθος 23εκ., ο
καθαρισμόςτων λίθων με χρήση συρματόβουρτσας, η απομάκρυνση τηςσκόνης
με πεπιεσμένο αέρα και έκττλυση με νερό υπό ελεγχόμενη πίεση. Η τιμή
περιλαμβάνει τα ικριώματα, την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των
προϊόντων καθαίρεσης στην μονάδα ανακύκλωσηςκαθώςκαι κάθε άλλη δαπάνη
που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση τηςεργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2.
ΕΥΡΩτέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)

ΑΠ.ΑiΥ/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.35 Διάνοιξη οπήςή φωλιάςσε λιθοδομή
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2267
Διάνοιξη οπήςή φωλιάςσε λιθοδομή πάχουςέως065 m, με ή χωρίςεπίχρίσμα,
επιφανείας0,05  0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η
συσσώρευση ιων Προϊόντων αποξήλωσηςστιςθέσειςφορτώσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩτρία και ενενήντα λεπτά (3,90)

Α.Τ.Α1 8/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2275
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η
αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του
πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προςφόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματοςτετραξύλου ή πλαισίου
ΕΥΡΩδεκαέξι και ογδόντα λεπτά (16,80)

Α.ΤΑΙ 9/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2252
Καθαίρεση οροφοκονιάματοςσε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφοςεργασία, με
τα τα απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14020101 “Καθαίρεση
επιχρισμάτων τοιχοποιίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικήςεπιφανείας.
ΕΥΡΩεννέα (9,00)

Α.ΤΑ2Ο/ΝΕΤ.ΟΙΚ.22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2275
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και
αποθήκευση των χρησίμων υλικών.
22.65.02 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά (0,35)

ΑΤ. Α2Ι/Ν ΕΤ.ΟΙΚ.22.65.Ο2ΣΧΕΤ. Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και μεταλλικων θυρών.

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 2275



Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων ή μεταλλικών θυρών και επανατοποθέτησή τους. Οι
εργασίες περιλαμβάνουν την προσεκτική αποξήλωση έτσι ώστε να μην
παραμορφωθούν, τιςαπαιτούμενεςκοπέςκατα την αποξήλωση ή τιςαφαιρέσεις
αγκυρίων με προσοχή προκειμενου να επαναχρησιμοποιηθουν.
Την μεταφορά σε Θέση φόρτωσηςπροκειμένου να φορτωθούν σε κατάλληλο
όχημα μεταφοράς.
Την μεταφορά από την Θέση εκφόρτωσης (μετα την ετrισκευή και
χρωματισμό)στην Θέση επανατοποΘέτησης.
Την επανατοποθέτηση στην Θέση που ήταν αρχικά με προσοχή για να μην
φθαρεί ο χρωματισμός. Τις απαιτούμενες συγκολλήσεις’ αγκυρώσεις
τοποθέτησης νέων αγκυρίων για την στήριξη τους. Τους απαιτούμενους
χρωματισμούςστα σημεία αγκύρωσηςσυγκόλλησηςκ.λ.π.
Καθώςκαι κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση και λειτουργία στην Θέση που
ήταν αρχικά.
Τιμή ανα kg
ΕΥΡΩ μηδέν και εννενήντα λεπτά (0,90)

23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Ι
Α.Τ.Α22/ΝΕΤ.ΟΙΚ.23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτό

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ2303
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου’ με δάπεδο εργασίας από
μαδέρια’ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 010300ΟΟ ‘Ικριώματα”.
Στην τιμή μονάδαςσυμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσηςφύσεωςυλικών επί τόπου του έργου’ η
εργασία συναρμολόγησηςκαι αποσυναρμολόγησηςτων ικριωμάτων και η φθορά
τηςξυλείαςκαι των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα Θα είναι επαρκώςστερεωμένα επί τηςεπιφανείαςτου κτιρίου’ δε θα
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεωςκαι Θα φέρουν κιγκλιδώματα
ασφαλεiαςκαι κλίμακεςανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στιςπεριπτώσειςπου προβλέπεται από
την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που
Θεωρούνται ανηγμένα στιςεπi μέρουςτιμέςμονάδοςτων εργασιών) ή κατόπιν
ειδικήςεγκρίσεωςτηςΥπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της
οποίας εκτελούνται σι εργασίες’ προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες
ιιμοιξυχέςiou ικμιώμαιος’ εφ όσον έχουν βάθοςμεγαλύιεμο αιιύ 0,20 ιτι. Δεν
περιλαμβάνονται ενδεχόμενεςκορωνίδες, κορνίζεςκλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩπέντε και εξήντα λεπτά (5,60) .

32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Α.Τ.Α23/ΝΕΤ.ΟΙΚ.32.Οi Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματοςμε χρήση αντλίαςή πυργογερανού
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίαςή ποιότητος’ σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ)’ με την διάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματοςή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος’ χωρίς την δαπάνη
κατασκευήςτων καλουπιών’ σύμφωνα με την μελέτη του έργου’και τιςΕΤΕΠ:

010101ΟΟ “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος’,
010102ΟΟ “Διάστρωση σκυροδέματος’’
01010300 “Συντήρηση σκυροδέματος”
01010400 “Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγήςσκυροδέματος”
01010500 ‘Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος’’



01010700 “Σκυροδετήσειςογκωδών κατασκευών”.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί
τόπου του έργου’ Επίσηςαπαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματοςμετά την
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτόςεάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη Θέση εκτέλεσης

του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό
σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος,
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό
σκυρόδεμα), οι σταλίεςτων αυτοκινήτων μεταφοράςαδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματοςκαι η μεταφορά του σκυροδέματος
στο εργοτάξιο προςδιάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα
σε τσιμέντο για την επίτευξη τηςζητούμενηςχαρακτηριστικήςαντοχήςτου
σκυροδέματοςκαθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Τα πάσηςφύσεωςπρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεωςδονητών μάζαςή/και επιφανείαςκαι η διαμόρφωση της
άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τιςανοχέςτου τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων
μεταφοράςτου σκυροδέματος(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασηςεπί τόπου,
στησίματοςκαι επιστροφήςτηςπρέσσαςσκυροδέματοςκαι η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την
Θέση σκυροδέτησης.

ι Λιν υυμιιιμιλυμβάνιιυι η ιιρόσ&τη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέςέχουν εφαρμογή σε πάσηςφύσεωςκατασκευέςαπό σκυρόδεμα, εκτός
από κελύφη, αιμίδεςκαι τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τιςπροβλεπόμενεςαπό την μελέτη διαστάσεις
32.01 .03 Για κατασκευέςαπό σκυρόδεμα κατηγορίαςC12/15

ΚωδικόςΑναθεώρησης ΟΙΚ321 3
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩογδόντα τέσσερα (84,00)

Α.1Α24/ΝΕΤ.ΟΙΚ.32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων
Παραγωγή σκυροδέματοςμικρών έργων επί τόπου, με φορητούςαναμικτήρες
σκυροδέματοςή αυτοκινούμενεςμπετονιέρες, ποιότηταςέωςC16/20, σύμφωνα
με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών
επιφανειών υποδοχήςσκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς
την δαπάνη κατασκευήςτων καλουπιών.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
ανάμιξης, σι πάσηςφύσεωςπλάγιεςμεταφορέςκαι η εργασία διάστρωσηςκαι



συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση
ανά κυβικά μέτρο κατασκευασθέντοςστοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενεςαπό την μελέτη διαστάσεις. Ωςμικρά έργα θεωρούνται τα έργα με
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερεςποσότητες, η
τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
32.05.04 Για κατασκευέςαπό σκυρόδεμα κατηγορίαςC16120

ΚωδικόςΑναθεώρησης ΟΙΚ3214
ΕΥΡΩεκατόν έξι (106,00)

Α.ΤΑ25&26/ΝΕΤ.ΟΙΚ.32.25 ΓΙροσαύξηση τιμήςσκυροδέματοςοποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο τηςχρησιμοποιούμενηςποσότηταςδεν
υπερβαίνει τα 30,00m3
Προσαύξηση τιμήςσκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίαςή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλεςτιςκατηγορίεςή ποιότητεςπου προβλέπονται στο
έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και
εργατοτεχνικού προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένεςκατασκευέςπου ο όγκοςτουςδεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί
μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής(πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να
κατασκευαστεί μαζί με άλλα.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τιςπροβλεπόμενεςαπό την μελέτη διαστάσεις.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Α.Τ.Α25/32.25.02 Για κατασκευέςαπό σκυρόδεμα κατηγορίαςC12/15

ΚωδικόςΑναθεώρησης ΟΙΚ3223.Α.4
ΕΥΡΩδεκαέξι και ογδόντα λεπτά (16,80)

Α.ΤΑ26/32.25.03 Για κατασκευέςαπό σκυρόδεμα κατηγορίαςCl 6/20
ΚωδικόςΑναθεώρησης ΟΙΚ3223.Α. 5
ΕΥΡΩ δεκαέξι και ογδόντα λεπτά (16,80)

38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  ΟΓΙΛΙΣΜΟΙ

Α.Τ.Α27/ΝΕΤΟΙΚ.38.02 Ξυλόrυτrοι χυτών μικροκατασκευών
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώςδεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή ιους(ιι .χ. φρια ιίων, ειι ιο ιέψιων ισίχων, βυΟμίδων, ιιιριζωμά ιων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01040000 “Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)”.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των
χρησιμοποισυμένων υλικών, η εργασία ανέγερσηςσυναρμολόγησης και η
εργασία αποξήλωσηςτου καλουπιού και απομάκρυνσηςόλων των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματοςεπιφανείας.
ΕΥΡΩ εικοσι δύο και πενήντα λεπτά (22,50)

Α.Τ.Α28/ΝΕΤ.ΟΙΚ.38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
μορφήςδιατομών, κατηγορίας(χάλυβαςΒ500Α, Β500C και δομικά πλέγματα) και
διαμόρφωσηςσύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσηςμε
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01020100 “Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων”
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. Οι πλάγιεςμεταφορέςκαι η διακίνηση Του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας.

. Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησηςπου τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

. Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίαςΒ500C

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ3873
ΕΥΡΩένα και επτά λεπτά (1,07)

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

Με τιςτιμέςτων άρθρων τηςπαρούσαςενότηταςτιμολογούνται οι εργασίεςγια
την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οισυδήποτε πάχους, από
φυσικούςλίθουςπου προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6)
και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για
βελτίωση τηςευστάθειάςτους(αργολιθοδομή).
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσειςπου επηρεάζουν την
αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικέςαιτοκλίσειςστη διάστασή τουςκαι θα είναι
επιδεκτικοί σποραδικήςεπεξεργασίαςώστε να κτίζονται με αρμούςτο πολύ 25
mm.
Στιςτιμέςτων άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένεςόλεςοι δαπάνες:
 αποθήκευσηςκαι φύλαξηςτων λίθων σε χώρουςχωρίςνερά, πάγο ή άλλους

ρύπους(λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ),
 επι τόπου παραγωγήςτων αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή

χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ9982, βιομηχανικής
προέλευσηςμε σήμανση CE,

 ενδεχόμενηςχρήσηςχρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία
έως5% κατά βάροςτηςσυνδετικήςύλης, ήΙκαι τριμμάτων οπτήςαργίλου
(συνήθωςσε μίγματα κατηγορίαςMl κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9982),

 κατασκευήςτων απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
 κατασκευήςτυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης
(μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποiα αποζημιωνονται με την τιμή του
άρθρου 49.01, καθώςκαι σι διαμορφώσειςόψεων, σι οποίεςαποζημιώνονται
ιδιαίτερα με τιςτιμέςτηςενότητας45,

Α.Τ.Α29&30/ΝΕΤ.ΟΙΚ.42.1 I Αργολιθοδομέςμε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου

Αργολιθοδομέςμε τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων’ οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη
μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03020100 “Λιθόκτιστοι τοίχοι’.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Α.Τ.Α29/42.1Ι .02

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ4212
ΕΥΡΩεβδομήντα (70,00)

Α.Τ.Α30/42.ΙΙ.03
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ4213
Σε ύψοςή βάθοςαπό την επιφάνεια του εδάφουςμη υπερβαίνον τα
4,00m.
ΕΥΡΩ εβδομήντα πέντε (75,00)



Α.Τ.Α31 /ΝΕΤ.ΟΙΚ.42.26 Μόρφωση εξέχουσαςακμήςαργολιθοδομών
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 4226
Μόρφωση εξέχουσαςακμήςαργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων
κ.λπ.) με χρήση και κατεργασία ευμεγέθων λίθων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩέντεκα και είκοσι λεπτά (11,20)

Α.Τ.Α32/ΝΕΤ.ΟΙΚ.42.51 Κοινέςγωνιολιθοδομές
Κοινέςγωνιολιθοδομέςαπό φυσικούςγωνιολίθους(τουλάχιστον ημιλαξευτούς)
παντός εiδους τμημάτων τοίχων από αργολιθοδομή, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03020100 “Λιθόκτιστοι τοίχοι.
Τιμή ανά κυβικά μέτρο (m3)
42.51.01 Κοινέςγωνιολιθοδομέςμε ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ4251
ΕΥΡΩ εκατόν δώδεκα (112,00)

47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.Τ.Α33/ΝΕΤΟΙΚ.47.01 Τοιχοδομέςμε τσιμεντοπλίνθουςI 9x1 9χ39 cm
Τοιχοδομέςπάχους19 cm με διάκενουςτσιμεντοπλίνθουςδιαστάσεων 39x1 9x1 9
cm Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η
δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξηςκαι τροφοδοσίαςτου
κονιάματος, σι πλάγιεςμεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των
υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα
κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικήςεπιφάνειας.
47.01.02 Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3

ασβέστου
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ4702
ΕΥΡΩείκοσι (20,00)

Α.Τ.Α34/ΝΕΤ.ΟΙΚ.48.02 Πλινθοδομέςεπιφανείαςμικρότερηςαπό 1,00m2
Πλινθοδομέςοποιουδήποτε είδουςγια μικροκατασκευέςμεμονωμένηςεπιφανείας
μικρότερηςαπό 1,00 m2.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικήςεπιφανείας.
48.02.04 Πάχους1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ4834.1
ΕΥΡΩεβδομήντα οκτώ (78,00)

49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ)  ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ

Α.Τ.Α35/ΝΕΤ.ΟΙΚ.49.0ΙΣΧΕΤ. Διαζώματα (σενάζ) για την στέψη τοιχίου από λιθοδομή
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ321 3
Για την πλήρη κατασκευή σενάζ λιθοδομών από ελαφρώςοπλισμένο σκυρόδεμα
ήτοι κατασκευή σενάζ από σκυρόδεμα C16/20 με πλάτοςπου καλύπτει επιπλέον
την οπτοπλινθοδομή στα πλάγια κατά το πάχοςμίαςτάβλας(2,5εκ.) και πάχος
κατ ελάχιστο 0,10μ. με μόρφωση ελαφράςκυρτήςάνω επιφάνειας, με επίπαση
τσιμέντου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων
υλικών επί τόπου, σι πλάγιεςμεταφορές, τα ικριώματα, τα υλικά και η εργασία
ξυλοτύπων χυτών μικροκατασκευών, η απομείωση και φθορά των υλικών, η



πλήρηςεργασία κατασκευήςκαι μόρφωσηςτηςκυρτήςεπιφάνειας(πομπέ), η
προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού (δομικά πλέγμα Τ92) και
ο καΘαρισμόςτου χώρου από τα πάσηςφύσεωςυπολείματα τηςκατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ δεκαεπτά (17,00)

Α.Τ.Α36/ΝΕΤ.ΟΙΚ.49.05 Ενισχύσειςτοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΥΔΡ 6630.1
Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στιςΘέσειςσύνδεσηςαυτών με τον
φέροντα οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής
φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε
λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποίΓα με
κατάλληλουςήλουςσε πυκνό κάνναβο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩδύο και εξήντα λεπτά (2,60)

Α.Τ.Α37/ΝΕΤ.ΟΙΚ.54.20.01 .ΣΧ2 Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου από τρικολλητή
ξυλεία Μεράντι, με ενδιάμεσα καϊτια, περιστρεφόμενα περι οριζόντιο ή κατακόρυφο
άξονα με ανάκληση, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή ανευ φεγγίτου, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 030801 00 Ξύλινα Κουφώματα’.

ΚωδικόςΑναθεώρησης01Κ5421
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) Γερμανικού τύπου από
τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία Μεράντι, με ενδιάμεσα καϊτια, περιστρεφόμενα
περι οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα με συστημα ανάκλησης, μονόφυλλα ή
πολύφυλλα, με ή ανευ φεγγίτου, μέσηςπυκνότηταςτουλάχιστον 450kg/m3. Τα
κουφώματα είναι ξύλινα, ενεργειακά πιστοτrοιημένα ωςπροςτιςθερμομονωτικές
τους ιδιότητες, από ανεξάρτητο φορέα ή οργανισμό και πληρούν τα όρια της
κλιματικής ζώνης Α. ‘Ερχονται και τοποθετούνται με οποιονδήποτε τρόπο,
πλήρηςστο κτίριο, δηλαδή βαμμένα, με τοποΘετημένουςμεντεσέδεςκαι διπλούς
υαλοπίνακες, συνολικού πάχουςτουλάχιστον 23χιλ. (4mm υαλοπίνακα  15mm
διάκενο  4mm υαλοττίνακα), Τα ενδιάμεσα ξυλινα καϊτια είναι διατομής κατά
προσέγγιση Ssχιλ Χ ό8χιλ. Επίσης διαθέτουν περιμετρικό μηχανισμό με
πολλαπλά κλειδώματα και τα απαραίτητα αρμοκάλυπτα. Το κάσωμα και το φύλλο
είναι διατομήςκατά προσέγγιση Βόχιλ Χ ό8χιλ, κατ’ ελάχιστον με διπλά λάστιχα
στεγανοποίησηςκουφώματος, ένα στη κάσσα και ένα στο φύλλο και επιπλέον
στο κατωκάσι νεροσταλάχτη από ανοξείδωτο αλουμίνιο
Η ξυλεiα ξηραiνεται σε ειόικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή
τιμή υγρασίας 1012%. Η κατασκευή τηςτρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας
γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τουςκαι η ένωση των στοιχείων
γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η βαφή των κουφωμάτων είναι σε ελεγχόμενο
περιβάλλον υγρασίαςκαι θερμοκρασίας, με υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα σε
τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι και
δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στουςαρμούςτύπου V γίνεται
επάλειψη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό.
Τα κουφώματα Θα συνοδέυονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και
στεγανότητας10 χρόνων, ενώ Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
προτυπο ΕΝ 143511, αεροδυναμική αντοχή κατηγορίας τουλάχιστον C3/Β3
(κατά ΕΝ 12210), υδατοστεγανότητα τουλάχιστον 7Α (κατά ΕΝ 12208),
διαπερατότητα αέροςτουλάχιστον 4 (ΕΝ12207).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά, σι μηχανισμοί ανάκλησης,
τα γρυλόχερα, χειρολαβές, σύρτες, ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη,
αρμοκάλυπτα, περβάζια, καθώςκαι η βαφή τουςσύμφωνα με τα παραπάνω, σι
διπλοί υαλοπίνακεςασφαλείας(laminated) και σι τυχών ι.μευτόκασσεςαπό κόντρα
πλακέ θαλάσσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ: τετρακόσια (400,00)



Α.Τ.38ΝΕΤ ΟιΚ 54.46.Ο1.ΣΧ2 Θύρεςεξωτερικέςξύλινεςταμπλαδωτέςμε υαλοπίνακες
με ή χωριςκαϊτια (ταμπλαδωτέςυαλόθυρες), μονόφυλλεςή δίφυλλεςαπό
τρικολλητή ξύλεία τύπου Μεράντι με ή χωρίςφεγγίτη.
Κωδικόςαναθεώρησης: 01Κ5441.1 100%
Κατασκευή και τοποθέτηση πλήρηςεξωτερικήςξύλινηςταμπλαδωτήςΘύραςμε
υαλοπίνακες (ταμπλαδωτές υαλόθυρες), με ή χωρις καϊτια, μονόφυλλη ή
δίφυλλη, με ή χωρίςφεγγίτη σε κατακόρυφο άξονα.
Οι υαλοπίνακες είναι διπλοί, συνολικού πάχους τουλάχιστον 23χιλ. (4mm
υαλοπίνακα  15mm διάκενο  4mm υαλοττίνακα~. Τυχών ενδιάμεσα καϊτια είναι
ξυλινα κατά προσέγγιση 5sχιλ Χ ό8χιλ. ‘Ερχονται και τοποθετούνται έτοιμα στο
κτίριο, με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή βαμμένα με τοποθετημένουςμεντεσέδες,
πόμολα, κλειδαριά και τουςδιπλούςυαλοπίνακεςασφαλείας. Το κάσωμα και το
φύλλο Θα είναι διατομήςκατα προσέγγιση όόχιλ Χ120 χιλ, κατ’ ελάχιστον με
διπλά λάστιχα στεγανοποίησηςκουφώματος, ένα στη κάσσα και ένα στο φύλλο.
Οι ταμπλάδεςΘα έχουν πάχοςτουλάχιστον 4θχιλ. από κόντρα πλακέ Θαλάσσης
A’ ποιότητας. Θα διαθέτει ατσάλινουςμεντεσέδεςβαρέου τύπου, ρυθμιζόμενους
και κλειδαριά ασφαλείας καθώς και αρμοκάλυπτα κάσσας εσωτερικά και
εξωτερικά’
Είναι ενεργειακά πιστοποιημένα ωςπροςτιςθερμομονωτικέςτουςιδιότητεςαπό
ανεξάρτητο φορέα ή οργανισμό και Θα πληρούν τα όρια τηςκλιματικήςζώνηςA.
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή
τιμή υγρασίας 1012%. Η κατασκευή τηςτρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλεiας
γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τουςκαι η ένωση των στοιχείων
γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η βαφή των κουφωμάτων είναι σε ελεγχόμενο
περιβάλλον υγρασίαςκαι θερμοκρασίας, με υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα σε
τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι και
δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στουςαρμούςτύπου V γίνεται
απάλειψη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό.
Τα κουφώματα Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και
στεγανότητας, 10 χρόνων ενώ Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 143511, αεροδυναμική αντοχή κατηγορίας τουλάχιστον C31Β3
(κατά ΕΝΙ2ΙΟ), υδατοστεγανότητα τουλάχιστον 7Α (κατά ΕΝ 12208),
διαπερατότητα αέροςτουλάχιστον 4 (ΕΝ 12207).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, ατσάλινουςμεντεσέδες
βαρέου τύπου, ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη, πόμολα, κλειδαριές, σύρτες,
χειρολαβές, αρμοκάλυπτρα, περβάζια καθώςκαι η βαφήςτουςσύμφωνα με τα
παραπάνω, τυχών ψευτόιιασες από κόντρα πλαιιέ Θαλάσσης και οι όιπλοί
υαλοπίνακες.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ολοκληρωμένου κουφώματοςπεριλαμβανομένηςκαι
τηςεργασίαςτοποθέτησης(m2).
ΕΥΡΩπεντακόσια τριάντα πέντε (535,00)

Α.Τ. Α39/ΝΕΤΟΙΚ.54.46.01 ΣΧΕΤ. Επισκευή ξύλινων θυρών.
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 5446.1
Επισκευή ξύλινων θυρών. Περιλαμβάνεται η εργασία και τα υλικά για την
αντικατάσταση τμημάτων τετράξυλου καθώςκαι οποιουδήποτε ξύλινου τμήματος,
η εργασία πλανίσματος όπου απαιτείται, Η αντικατάσταση κλειδαριών,
χειρολαβών και σιδηρικών ανάρτησηςστερέωσηςκαι λειτουργίας, καθώςκαι κάθε
άλλη εργασία για την πλήρη επισκευή τηςθύραςπροκειμένου να είναι έτοιμη για
χρωματισμό.
Η τιμή περιλαμβάνει τα ικριώματα, την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των
προϊόντων που θα αφαιρεθούν στην μονάδα ανακύκλωσηςή σε εγκεκριμένη
μονάδα ή χώρο καθώςκαι κάθε άλλη δαπάνη που Θα απαιτηθεί για την εκτέλεση
τηςεργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩεξήντα (60,00)



Α.Τ. Α40!ΝΕΤ.ΟΙΚ.54.28 ΣΧΕΤ Επισκευή ξύλινων παραθύρων.
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 5428
Επισκευή ξύλινων παραθύρων στην οποία περιλαμβάνονται:
. Η εργασία και τα υλικά για την αντικατάσταση τμημάτων τετράξυλου καθώςκαι
οποιουδήποτε ξύλινου τμήματος.
. Η εργασία πλανίσματοςόπου απαιτείται.
. Η αφαίρεση των τεσσάρων εξωτερικών πρεβαζιών και τηςκορνίζας.
. Η αφαίρεση του υπάρχοντοςφύλλου μολυβιού και προμηθεια και τοποθέτηση
νέου μολυβιού πλάτουςόσο και η κορνίζα συν 710εκ. το οποιο θα τοποθετηθεί
κάτω από το επίχρισμα και θα στερεωθεί.
. Η εργασία καθαίρεσηςτων επιχρισμάτων σε πλάτος2530εκ., η προμήθεια
και τοποθέτηση λωρίδαςπλάτους25εκ. συνθετικού πλέγματοςγια την ενίσχυση
των επιχρισμάτων καθώςη εργασία κατασκευήςνέου επιχρίσματος.
. Η αντικατάσταση χειρολαβών και σιδηρικών ανάρτησης στερέωσης και
λειτουργίαςόπου απαιτείται με τιςυποδείξειςτηςεπίβλεψης(η αξία των υλικών
θα πληρωθεί με τα απολογιστικά του έργου).
. Η κατασκευή νέων κορνιζών και πρεβαζιού από κόντρα πλακέ θαλάσσης
ΕυρωπαικήςΠροέλευσηςσε σχέδιο και διαστάσειςόπωςτα υπάρχοντα.
. 0 χρωματισμόςτων κορνιζών και του πρεβαζιού σε όλεςτιςεπιφάνειεςπριν
την τοποθέτηση τους.
. καθώς και κάθε άλλη εργασία για την πλήρη επισκευή του παραθύρου
προκειμένου να είναι έτοιμο για χρωματισμό.
Η τιμή περιλαμβάνει τα ικριώματα, την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των
προϊόντων που Θα αφαιρεθούν στην μονάδα ανακύκλωσηςή σε εγκεκριμένη
μονάδα ή χώρο καθώςκαι κάθε άλλη δαπάνη που Θα απαιτηθεί για την εκτέλεση
τηςεργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα (180,00)

Α.Τ.Α41/ΝΕΤ.ΟΙΚ.61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούςύψους ή
πλευράςέως160 mm
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 6104
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούςή κοιλοδοκούςκάθε τύπου,
με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας 8235J, οττοποιωνδήποτε λοιπών
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε Θέση ή ύψοςαπό το έδαφοςή το
δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τουςμε κοχλίες(μπουλόνια) με διπλά
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενεςοπές και με παρεμβολή τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους
επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη
συρρικνωμένου κονιάματοςκατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩδύο και εβδομήντα λεπτά (2,70)

Α.Τ.Α42/ΝΕΤΟΙΚ.61 .29 Μεταλλικόςσκελετόςή δικτύωμα επιστέγασης
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 6118



Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματοςεττιστέγασης,
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε
υπαρχουσα υποδομή, από απλέςή σύνθετεςδιατομές(προφίλ) από χάλυβα
ποιότητας8235J, σε οποιοδήποτε ύψοςαπό το δάπεδο εργασίας, με
οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσηςκ.λπ., με
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρωςολοκληρωμένη εργασία,
συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσηςκαι υλικά και μικροϋλικά όπωςκοχλίες,
πλάκεςεδράσεως, κομβοελάσματα κορυφήςκ.λπ.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.
ΕΥΡΩτρία και σαράντα λεπτά (3,40)

64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΖΙΔΗΡΑ  ΓΙΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ Ι

Α.ΤΑ43/ΝΕΤ.ΟΙΚ.64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδουςσυνήθων διατομών
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων,
περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσηςκαι στερέωσηςκαθώςκαι
η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμεςράβδους

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 6401
ΕΥΡΩτέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ  ΕΓΙΙΧΡΙΣΜΑΤΑ .

Για τα άρθρα τηςπαρούσαςενότητας 71 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
a) Στιςτιμέςμονάδαςσυμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και

υλικά):
 Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως

αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με
μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ

 Η αποκοπή μεγάλων εξοχών τηςυποκείμενηςστρώσης
 Η ύγρανση τηςεπιφάνειας,
 Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμόςτουςμετά το

πέραςτηςεργασίαςκαθώςκαι η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
 Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων

οδηγών οριοθέτησηςκενών και ορίων κλπ
γ) Στιςτιμέςτων άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτόςάν αναφέρεται ρητά

στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
 Επάλειψη τηςεπιφάνειαςμε εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
 Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχήςεπιχρισμάτων οισυδήποτε

τύπου,
δ) Οι τιμέςτων άρθρων ισχύουν:

 Για οττοιαδήτrοτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των
άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής
διαβάθμισηςτηςάμμου, του μαρμαροκονιάματοςή τηςπεριεκτικότητας
του κονιάματοςστα υλικά αυτά).

 Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη
μηχανή).

 Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
 Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για

ενδεχόμενεςδιακοπέςεργασίαςλόγω καιρικών συνθηκών).



Α.Τ.Α44&45/ΝΕΤΟΙΚ.71 .01 Αρμολογήματα όιμεων υφισταμένων τοιχοδομών
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λετrτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των
λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και
μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους2 έως3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η
διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η
πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικόςκαθαρισμός, τα
απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως
Α.Τ.Α44/71.0i.01 Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟικ 7101
ΕΥΡΩ δεκαέξι και ογδόντα (16,80)

Α.Τ.Α45/71 .01.02 Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
ΚωδικόςΑναθεώρησηςοικ 7102
ΕΥΡΩέντεκα και είκοσι λεπτά (11,20)

Α.Τ.Α46/ΝΕΤ.ΟΙΚ.71 .22 Ετrιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7122
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη
έδαφος’ και σε ύψοςμέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03030100 ‘Επιχρiσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου”.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ δεκατέσσερα (14,00)

Α.τ.Α47/ΝΕΤ0ιΚ.71 .31 Επιχρίσματα τριπτά  τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
κωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7131
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρειςστρώσεις, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψοςμέχρι
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0303
01 00 “όπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου”.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ έντεκα και είκοσι λεπτά (11,20)

Α.Τ.Α48/ΝΕΤΟΙΚ.72.70 Επιστεγάσειςμε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
ΚωδικόςΑναθεώρησηςοικ 7231
Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm,
άθραυστα, υψηλήςαντοχήςστην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα
75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμέςείναι
ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην
υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτήςτων
φύλλων (γενικώςσύνδεσμοι τύπου “Π”ή τύπου “H”).
Πλήρωςπεραιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον
εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τιςοδηγίεςτου προμηθευτή.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικήςεπιφάνειας
ΕΥΡΩ εβδομήντα δύο και εβδομήντα λεπτά (72,70)



74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ

Α.Τ.Α49/ΝΕΤ.ΟΙΚ.74.30 Επιστρώσειςδαπέδων με ισομεγέθειςπλάκεςμαρμάρου
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 030703ΟΟ “Επιστρώσειςμε φυσικούς
λίθους”.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά
κονιάματα στρώσεωςκαι η εργασία κοπήςτων πλακών, λειότριψης, στρώσης,
αρμολογήματοςκαι καθαρισμού
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Οι τιμέςτου παρόντοςάρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσηςΒέροιας,
λευκό, εξαιρετικήςποιότητος(extra)
74.30.02 Επιστρώσειςμε πλάκεςμαλακού μαρμάρου, πάχους2 cm, σε

αναλογία ό έως10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7432
ΕΥΡΩ ογδόντα τρία (83,00)

Α.Τ.Α50/ΝΕΤΟΙΚ.74.9ΟΣΧΕΤ. Ταινίες επιστρώσεων απο μάρμαρο χρωματικής
απόχρωσηςμαύρου, σκουρου γκρί, γκρί, πάχους3cm και πλάτους12cm

Ταινίεςεπιστρώσεων απο μάρμαρο χρωματικήςαπόχρωσηςμαύρου, σκουρου
γκρΙ, γκρί, πάχους 3cm και πλάτους 12cm. Υλικά και εργασία πλήρους
κατασκευής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
74.90.04 Ταινίεςεπιστρώσεων απο μάρμαρο χρωματικήςαπόχρωσης

μαύρου, σκουρου γκρί, γκρί, πάχους3cm και πλάτους12cm
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7494

ΕΥΡΩδεκαέξι & σαράντα λεπτά (16,40)

Α.Τ.Α51/ΝΕΤ.ΟΙΚ.75.76 ΣΧΕΤ Μαρμάρινη πλάκα απο λευκό κρυάταλλικό μάρμαρο
προελεύσεωςΝάξου, πάχους3cm

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7576
Μαρμάρινη πλάκα, διαστάσεων 2,15Χ1,ΙΌμ. απο λευκό κρυσταλλικό μάρμαρο
ττροελεύσεωςΝάξου πάχους3cm ήτοι μάρμαρο σχιστό επί τόπου και εργασία
κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεωςκαι τοποθετήσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρωςτοποθετημένο (Ιτμχ)
75.76.02 Μαρμάρινη πλάκα απο λευκό κρυσταλλικό μάρμαρο προελεύσεως

Νάξου, πάχους3cm
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7577

ΕΥΡΩ διακόσια εξήντα (260,00)

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για τα άρθρα τηςπαρούσαςενότηταςτων NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή σι ακόλουθοι
ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα

απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαiρεση και επανατοποθέτηση
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπωςπρiζες, διακόπτες, φωτιστικά,
στόμια, σώματα θέρμανσηςκλπ, καθώςκαι για την προστασία στοιχείων της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδιμν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων
χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον,
οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Ρα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφήςή προετοιμασίαςεπιφανειών (αστάρια
κλπ), θα χρησιμοποιούνται ωςέχουν, χωρίςαραίωμα με διαλύτες, εκτόςαν
προβλέπεται αυτώ από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες



Θερμοκρασίαςκαι υγρασίαςγια την εφαρμογή εκάστου προϊόντοςΘα είναι σι
καΘοριζόμενεςαπό τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την
εκτέλεση εργασιών στιςκατακόρυφεςεπιφάνειεςτου κτιρίου, εσωτερικέςή
εξωτερικές, δεν Θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν
προσαύξηση τηςτιμήςτων χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλα ΑσφαλούςΧρήσεως
του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το
προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό Θα εiναι εφοδιασμένο, με
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής
Προστασίας(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις
τιμέςμονάδας.

Α.Τ.Α52/ΝΕΤ.ΟIΚ.77.02 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7706
Υδραχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με
ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με σποραδικέςεπισκευέςτηςεπιφανείας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 031002ΟΟ “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.02.02 Με επισκευέςτηςεπιφανείαςσε ποσοστό 5 15%

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟIΚ 77Ο8
ΕΥΡΩ δύο και ογδόντα (2,80)

Α.Τ.Α53/ΝΕΤ.ΟIΚ.77.31 Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή
γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικέςρητίνεςή
με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟIΚ 7735
Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού επιφανειών από αλουμίνιο ή γαλβανισμένων
στοιχείων, με βάση εποξειδικέςρητίνεςδύο συστατικών ή πολυουρεθανικέςδύο
συστατικών ή με ειδικό αστάρι βάσεωςφωσφορικού οξέος(Etch Primer), δύο
συστατικών, συμβατέςμε την τελική βαφή, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
Ο31 003ΟΟ “Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμόςσιδηρών επιφανειών”.
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρiψιμο με γυαλόχαρτο
μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία),
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ δύο και ογδόντα (2,80)

Α.Τ.Α54/ΝΕΤ.ΟIΚ.77.33 Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟIΚ 774Ο
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχεiων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ Ο3ΙΟ03Ο0 ‘Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμόςσιδηρών επιφανειών1.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένηςσιδηροκατασκετής
ΕΥΡΩ μηδέν και τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34)

Α.Τ.Α55/ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7740
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευήςαπό χάλυβα σε βιομηχανική
εγκατάσταση ποιότηταςSΑ 2%, σύμφωνα μετα πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 85041.
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Ο8Ο70201 ‘Αντισκωριακή προστασία
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων”.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής
ΕΥΡΩ μηδέν και δεκαεπτά λεπτά (0,17)



Α.Τ.Α56/ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.54 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεωςνερού η διαλύτου
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7754
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί
τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 031005ΟΟ
“Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών”.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩπέντε και εξήντα λεπτά (5,60)

Α.ΤΑ57/ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεωςνερού η διαλύτου

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03100300 ‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών”.
Απόξεση και καθαρισμός με qιήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ έξι και εβδομήντα (6,70)

Α.Τ.Α58/ΝΕΤΟΙΚ.77.55ΣΧΕΤ. Ελαιοχρωματισμοί πολυ φθαρμένων μεταλλικών
κατασκευών από μασιφ σίδηρο με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
031 00300 ‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμόςσιδηρών επιφανειών”.
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Οι επιφάνειεςπου εντάσονται στο παρόν
άρθρο και όχι στο άρθρο 77.55 Θα καθοριστούν από την Επιτροπή Παραλαβής
Αφανών Εργασιών.
ΕΥΡΩδώδεκα και πενήντα λεπτά (12,50)

Α.Τ.Α59&60/ΝΕΤΟΙΚ.77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7785.1
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράςχρώματα
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικήςβάσεωςσε δύο διαστρώσεις, χωρίς
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 031002
00 “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του
τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Α.Τ.Α59/77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής

στυρενιοακρυλικής ακρυλικήςή πολυβινυλικήςβάσεως
ΕΥΡΩ εννέα (9,00)

Α.ΤΑ60177.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικήςή
στυρενιοακριλικήςβάσεως.
ΕΥΡΩ δέκα και δέκα λεπτά (10,10)

Α.Τ.Α61/ΝΕΤ.ΟΙΚ.77.92 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων
επιφανειών

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7792



Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οτrοποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων
επιφανειών και απόξεση αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.92.01 Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟικ 7792
ΕΥΡΩπέντε και εξήντα λεπτά (5,60)

Α.τ.Αό2ιΝΕτ.οικ.77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω
προσθέτου ύψους
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7797
Προσαύξηση τιμήςχρωματισμών πάσηςφύσεωςανά 200 m ή κλάσμα αυτών
προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψουςαπό του κατά περίπτωσιν δαπέδου
εργασίας(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή
ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επi κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ μηδέν και τριάντα τεσσερα λεπτά (0,34)

Α.Τ.Α63/ΝΕΤ.ΟΙΚ.79.11 Επιστρώσειςμε ελαστομερείςμεμβράνες
ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ 7912
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03
060101 “Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέςμεμβράνες”.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσηςφύσεωςυλικών, ο επιμελήςκαθαρισμός
τηςεπιφάνειαςεφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η
θερμοκόλληση στις ατrολήξεις (άκρα), στις Θέσεις διέλευσης σωληνώσεων,
καθώςκαι στιςακμές, γωνίεςκαι συναρμογές, και απολήξεις.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένηςεπιφανείας
79.11.01 Μεμβράνη οπλισμένη με τrολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη

ορυκτών ψηφίδων
ΕΥΡΩδεκατέσσερα και εξήντα λεπτά (i4,60)

Α.τ.Α64ΙΝΕΤ.ΟιΚ.Αρθρο 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
ΚωδικόςΑναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Εργασίεςαποκατάστασηςτοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του
σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την
διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασηςπου προβλέπονατι
στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν
σήμανση CE, χημικώςσυμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία,
μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση τσυΑναδόχου.
Στην τιμή μονάδαςπεριλαμβάνονται:

η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσηςφύσεωςυλικών (προαναμεμιγμένων
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίαςR3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 15043
για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσηςκατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 15047, υλικών προστατευτικήςεπάλειψηςυψηλήςδιαπνοήςκλπ), σε σφραγισμένες
συσκευασίεςπου θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τουςκαι Θα φέρουν την
σήμανση CE
η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στιςΘέσειςτων επεμβάσεων
η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματοςστην περιοχή τηςεπέμβασηςμε χρήση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.



• ο επιμελήςκαθαρισμόςτων ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
. η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσηςεπί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
• η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματοςσύμφωνα με τιςοδηγίεςΤου

ιτρομηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην
αρχική της

. η τελική εξομάλυνση τηςεπιφανείαςμετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος
και η εφαρμογή προστατευτικήςεπίστρωσηςυψηλήςδιαπνοής, σιλοξανικήςβάσεως, με
ρολλό ή πινέλλο.

Στιςεργασίεςκαθαρισμού τηςεπιφανείαςεπέμβασηςδεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Ετrιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασηςπου προσδιορίζεται από το πλάτοςκαι
το ύψοςτηςεπέμβασηςπου προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση,
μετά από έγκριση τηςΥπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η
διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν τηςαρχικώςπροβλεφθείσαςέκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίαςπλήρωςπεραιωμένης
ΕΥΡΩ: πενήντα Τρία και εξήντα λεπτά (53,60)

Α.Τ.Α65,66&67/ΑΤΗΕ 8042.1 Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό P.V.C.
πιέσεως

λειτουργίαςγια 20 C 4 atm.
Κωδικόςαναθεώρησης: HAM 8
Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό P.V.C. πιέσεωςλειτουργίαςγια
20 C 4 atm., για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληληςκόλλαςή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρωςτοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος(πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεωςκλπ.
και η εργασία πλήρουςεγκαταστάσεωςκαι συνδέσεως.
Τιμή ανά μέτρο (m)
Α.Τ.Α65/8042.1 .12 Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό RV.C.

πιέσεωςλειτουργίαςγια 20 C 4 atm. και Φ 200mm
ΕΥΡΩ (30.00)

Α.Τ.Α66/8042.1.9 Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό RV.C.
πιέσεωςλειτουργίαςγια 20 C 4 atm. και Φ 125mm
ΕΥΡΩ‚18.15)

Α.Τ.Α67/8042.Ι.5 Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό P.V.C.
πιέσεωςλειτουργίαςγια 20 C 4 atm. και Φ 75mm
ΕΥΡΩ (13.60)

Α.ΤΑ681ΥΔΡΙ2.i2.01.01 ΣΧΕΤ. Εργασία και υλικά σύνδεσηςαγωγού PVC Φ75 με
αγωγό PVC Φ125

ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟικ ΥΔΡ 6712.1
Εργασία και υλικά σύνδεσηςαγωγού PVC Φ75 με αγωγό PVC Φ125. Στην τιμή
περιλαμβάνεται κάθε απαιτούμενο υλικό και εργασία για την στεγανή σύνδεση
των δύο αγωγών με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με
σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό
δακτύλιο στεγανότητας, πλήρωςτοποθετημένα. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά
τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεωςκλπ. και η εργασία
πλήρουςεγκαταστάσεωςκαι συνδέσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩεικοσι δύο (22.00)

Α.Τ.Α69(ΝΕΤ.Οικ.Αρθρο 11.02 Μεταλλικέςεσχάρεςυδροσυλλογής
ΚωδικόςΑναθεώρησης ΥΔP 6752



Μεταλλικέςεσχάρεςυδροσυλλογής, με Το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τηςμελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και you
πλαισίου έδρασηςαυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισηςτης
εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου
έδρασηςμε τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων
κατασκευών (αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένεςεσχάρες βιομηχανικήςπροέλευσης με
βάση τουςπίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τιςδε ηλεκτροσυγκολλητές
εσχάρεςνε βάση αναλυτικούςυπολογισμούςτων ράβδων και λοιπών διατομών
μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάραςκαι αντιστοίχου Πλαισίου έδρασης.

11.02.04 Εσχάρεςυδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς
γραφίτη, ductile iron), τηςπροβλεπόμενηςαπό την μελέτη φέρουσαςικανότητας
Ο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08070104 ‘Εσχάρες
υδροσυλλογήςαπό ελατό χυτοσίδηρο”.

ΕΥΡΩ: δύο & εννενήντα λεπτά (2,90)
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Προϋπολογισμός7440008€ με ΦΠΑ
ΚΑ. 45.7331004

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτική περιγραφή

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχα4’ικά μέσα

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
Μεταφορά υλικών με τα χέρια
Μεταφορά υλικών με μονότροχο
Μεταφορέςμε αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλήςβατότητας
Γενικέςεκσκαφέςσε έδαφοςγαιώδεςημιβραχώδεςγια την 5ημιουργία
υπογείων κλπ χώρων
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίςτη χρήση μηχανικών ,Jέσων σε εδάφη
γαιώδηημιβραχώδη
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσε~ν
Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Καθαιρέσειςπλινθοδομών
Καθαiρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδη.ια με χρήση
συνήθουςκρουσ’τικού εξοπλισμού.
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντόςτύπου και οισυδήποτε πάχους
χωρίςνα καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραiων πλακών
Καθαίρεση επιχρισμάτων
Καθαίρεση αρμολογήματοςλιθοδομών
Διάνοιξη οπήςή φωλιάςσε λιθοδομή
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Αποξήλωση με προσοχή και επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων,
σιδηροπορτών κ.λ.π.
Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωαη σκυροδέματος
με χρήση αντλίαςή πυργογερανού για κατασκευέςαπό σκιiρόδεμα κατηγορίας
Cl 2/15
Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευέςαπό σκυρόδεμα κατηγορίας
Cl 6/20
Προσαύξηση τιμήςσκυροδέματοςκατηγορίαςC12/15 ότα’ ~ο σύνολο της
χρησιμοποιούμενηςποσότηταςδεν υπερβαίνει τα 3000 m3

Αριθ. Τιμολ. Α~:Ε~ρ. Μονάδα

10.01 .02 ΟΙΚ1104

10.02 ΟΙΚ1103
10,03 ΟΙΚ1126 ionxlom
10.04 ΟΙΚ1127 ________

10.07.01 ΟΙΚ1136 tori.km

20.02 ΟΙΚ2112

20.04.01 ΟΙΚ2122

20.10 ΟΙΚ2162
20.11 ΟΙΚ2163
22.02 ΟΙΚ2204
22.04 ΟΙΚ2222

22.10.01 ΟΙΚ2226

22,15.01 ΟΙΚ2226

22.20.01 ΟΙΚ2236

22.23 ΟΙΚ2252
22.23 ΣΧΕΤ ΟΙΚ2204

22.35 ΟΙΚ2267
22.45 ΟΙΚ2275

ΟΙΚ2252
22.65.02 ΟΙΚ2275
22.65.02 ΟΙΚ2275

23.03 ΟΙΚ2303

32.01.03 ΟΙΚ3213

32.05.04 ΟΙΚ 3214

32.25.02 ΟΙΚ3223.Α.4

Σύνολο



Προσαύξηση τιμήςσκυροδέματος κατηγορίαςC16(20, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενηςποσότηταςδεν υπερβαίνει τα 30,00 m3
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματοςκατηγορίαςB500C (S5~ε)
Αργολιθοδομέςμε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσι.ιέντου μιάςορατής
όψεως
Αργολιθοδομέςμε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιιέντου δύο ορατών
όφεων
Μόρφωση εξέχουσαςακμήςαργολιθοδομών
Κοινέςγωνιολιθοδομέςμε οσβεστοκονίαμα 1:2 1/2
Τοιχοδομέςμε τσιμεντοπλίνθους19x19x39 cm με τσιμεντοοσβεστοκονίαμα των
400 kg τσιμέντου και 008 m3 ασβέστου
Πλινθοδομέςεπιφανείαςμικρότερηςαπό 100 m2 πάχους1 1/2 πλίνθου
(υπερμπατικές)

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) στέqιεων λιθοδομών

Ενισχύσειςτοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου από τρικολλητή ξυλεh Μεράντι, με
ενδιάμεσα καϊτια, περιστρεφόμενα περι οριζόντιο ή κατακόριiφο άξονα με
ανάκληση, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με τοξωτό φεγγίτη ο σποiοςέχει
ενδιάμεσο καίτι, σύμφωνα μετην ΕΤΕΠ 03080100 “Ξύλιν~ Κουφώματα”.
Θύρεςεξωτερικέςξύλινεςταμπλαδωτέςμε υαλοπίνακεςμε ή χωριςκαϊτια
(ταμπλαδωτέςυαλόθυρες), μονόφυλλεςή δίφυλλεςαπό τρικολλητή ξύλεία
τύπου Μεράντι με ή χωρίςφεγγίτη.

Επισκευή ξύλινων θυρών

Επισκευή ξύλινων παραθύρων
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούςή κοιλοδοκούςύψουςή πλευράςέως160
mm
Μεταλλικόςσκελετόςή δικτύωμα επιστέγασης
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδουςσυνήθων διατομών, απ~ού σχεδίου από
ευθύνραμμεςράβδους
Αρμολογήματα ακατεργάστων όφεων λιθοδομών
Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά  τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Επιστεγάσειςμε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
Επιστρώσειςμε πλάκεςμαλακού μαρμάρου, πάχους2 cm, cτ αναλογία ό έως
10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Ταινίεςεπιστρώσεων από μάρμαρο χρωματικήςαπόχρωσr’ςμαύρου, σκούρου
γκρί, γκρί, πάχους3 cm και πλάτους12εκ.
Μαρμάρινη πλάκα απο λευκό κρυσταλλικό μάρμαρο προελευσεωςΝάξου,
πάχους3 cm
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευέςτηςεπιφανείας.
σε ποσοστό 515%

32.25.03 ΟΙΚ3223.Α.5

38.02 ΟΙΚ 3811
38.20.02 ΟΙΚ3873

42.11.02 ΟΙΚ4212

42.11.03 ΟΙΚ4213

42.26 ΟΙΚ4226
42.51.01 ΟΙΚ4251

47.01 .02 ΟΙΚ4702

48.02.04 0ΙΚ48Μ.1
ΣΧΕΤ. ΟΙΚ321349.01.02
49.05 ΥΔΡ6630.1

54.20.01 ΟΙΚ5421ΣΧΕΤ.

54.46. 01 ΟΙΚ5441.1ΣΧΕΤ.

54.46. 01 ΟΙΚ~6.1ΣΧΕΤ.
54.28 ΣΧΕΤ ΟΙΚ.5428

61.05 ΟΙΚ 6104

61.29 ΟΙΚ 6118

64.01 .01 ΟΙΚ6401

71.01.01 ΟΙΚ7101
71.01.02 ΟΙΚ7102

71.22 01Κ7122
71.31 Ο1Κ7131
72.70 ΟΙΚ 7231

74.30.02 ΟΙΚ7432

74.90.04 ΟΙΚ7494ΣΧΕΤ.
75.76.02 ΟΙΚ7577ΣΧΕΤ.

77.02.02 ΟΙΚ7708

ΟΙΚ773577.31
~Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχεiων
με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικέςρητίνεςή με βάση το φωσφορικό οξύ.

,(Etch Primer)



77.33
77.34

77.54

77.55

77.55 ΣΧΕΤ
77.80.01

77.80.02

77.92.01

77.99

79.11.01

10.19

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων ΟΙΚ7740
Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών ΟΙΚ7740
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ΟΙΚ7754
ακρυλικών ρητινών, βάσεωςνερού η διαλύτου
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα ~λκυδικών ή ΟΙΚ7755
ακρυλικών ρητινών, βάσεωςνερού η διαλύτου
Χρωματισμόςπολυ φθαρμένων μεταλλικών κατασκευών ΟΙΚ7755

Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με~ε χρήση ΟΙΚ7785.1
χρωμάτων, ακρυλικήςστυρενιοακρυλικής. ακρυλικήςή πολυβινυλικήςβάσεως

Χρωματισμοί επι εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ΟΙΚ7785.1
ακρυλικήςή στυρενιοακριλικήςβάσεως. _____________

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανεών με καύση των ΟΙΚ7792
παλαιών χρωμάτων με καμινέττο _____________

Προσαύξηση τιμήςχρωματισμών πάσηςφύσεωςλόγω προσθέτου ύψους ΟΙΚ7797
Επιστρώσειςμε ελαστομερήςμεμβράνηςαπλισμένηςμε πc~υεστερικό πλεγμα ΟΙΚ7912
και με εττικάλυψη ορυκτών ψηφίδων _____________

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών ΥΔΡ6370
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης ___________ _____________

Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό PVC πιέσε’~υςλειτουργίας
8042.112 Ι ΗΛΜ84atm, Φ 200mm Ι

Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό PVC πιέσε~ςλειτουργίας 80421.9 Ι HAM 84atm, Φ 125mm Ι
Πλαστικόςσωλήναςαποχετεύσεωςαπο σκληρό PVC πιέσε’.υςλειτουργίας 8042.1.5 HAM 8
4atm, Φ 75mm Ι
Εργασία σύνδεσηςαγωγού Φ75 με αγωγό PVC Φ125 μετα απαιτούμενα 12.12.01.01 ΥΔP6712.1
ειδικά τεμάχια ΣΧΕΤ.

69 Εσχάρεςυδροσυλλογήςαπό φαιό χυτοσίδηρο Α69 ΥΔP. 11.02.04 ΥΔP6752 kg 2,90t
ΣΥΝΟΛΟ 43.200,00
ΓΕ & ΟΕ 18% 7.776,00
MEPIKO ΣΥΝΟΛΟ 50.976,00
ΑΓPΟΒΛΕΠΤΑ 7.646,40
MEPIKO ΣΥΝΟΛΟ 58.622,40
ΑΝΑΘΕΩPΗΣΗ 677,60
ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΕΣ ΕPΓΑΣΙΕΣ 700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00

ΦΓ1Α24% . 14.400,00 ________________________________________

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00,.—’.
Ερμούπολη 081 ο2ο2ο Ερμούπολη . ,‘ζ Φ ~ Ερμούπολη ‘ 0

0 Σ ντάξας Εγκρίθηκε /~ ~ A’ Ί~’ Θεωρήθηκε

. ‚~ . Η Αναπληρώτρια Προισταμένη / 4<. ,~Ί~Πο Αναπληρωτή’ροΐστ. ενας
: του Τμήματο ργων Υποδομής/ Jt~ .‘ τηςΔ/νσηςΤε κών ηρεσι ‘ν

~,. ~ , . ‘~,‘ )
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Βακόνδιοςιωάννης Ελέ —Α ουτζάκη \ ,>:‘‚, ~ ,~α,υίδ Δι! ... ‘ητρίου
Πολιτικών ‘Εργων ΥποδομήςΤΕ Αρχιτέκτων Μη ονικός ‚~‘Ν~.? τO’$,’ Παλι .“~‘ξ Μηχανικ.





Ο ΕΡΓΟ: Επισκευή καισυντήρηση

υποδομών Δημοτικού
Κοιμητηρίου Ερμούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Ευρώπης/
Ταχ. Κώδικας: 84100 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης»

Τηςεργοληπτικήςεπιχείρησηςή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση υποδομών
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 74.400,00€ (με ΦΠΑ)
Αρ. Μελ.:10/2020 ΚΑ.: 64.7425.002

Ειδική Συννοαφή Υπογρεώσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Έρνων

Αρθρο Ιο: Γενικά

1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τουςειδικούςσυμβατικούςόρους, με βάση
τουςοποίους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία τηςμελέτηςκαι με τουςόρουςτων λοιπών Τευχών Δημοπράτησηςκαι
τυχόν μελετών που μπορεί να συνταχθούν από τον ανάδοχο. 0 Ανάδοχοςπου θα αναδειχθεί, Θα εκτελέσει όλεςτις
απαιτούμενεςεργασίες, για την κατασκευή του έργου «Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου
Ερμούπολης»
1.2 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τουςειδικούςσυμβατικούςόρους, που τίθενται από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τιςαπαιτήσειςτου υτrόψη έργου. Για τα Θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα
ισχύουν απολύτωςσι όροι και τηςΔιακήρυξης.
1.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τουςότι υφίσταται πλήρεςτεύχοςμελέτηςτο οποίο είναι στη
διάθεσή τους, και συνεπώςουδεμία ουσιώδηςπαρέκκλιση από την μελέτη πρόκειται
να επέλθει στο στάδιο κατασκευήςτου έργου Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου
στο έργο Θα καθορίσει τις ειδικέςεργασίεςπου πρέπει να εκτελεσθούν καθώςκαι τιςπροτεραιότητεςώστε ο
ανάδοχοςνα υποβάλλει εμττρόθεσμα το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα. Οι τμηματικέςπροθεσμίεςγενικά Θα είναι
ενδεικτικέςκαι θα αποτελούν σταθμούςενδιάμεσου ελέγχου τηςπροόδου του έργου.
1.4 Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό τηςμελέτηςπου ανέρχεται στο ποσό των
50.000,00ευρώ, με την δαπάνη τους, με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α24%.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίεςδιαφόρων κατηγοριών με μέγιστο ποσοστό τιςεργασίεςοικοδομικών (άρθρο 53
παρ. 7 περ. ι & 125 του Ν.4412/16).
1.5 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν Θεσπισθεί με το δίκαιο τηςΈνωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σι
οποίεςαπαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του ΠροσαρτήματοςA’ του Ν.4412116.

Άοθοο 2ο: Οοισυοί — Επεεηνήσε ς

2.1 Παρατίθενται και οι ακόλουΘοι ορισμοί:

(Εργο» ο σύνολο των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών όπωςφαίνονται
σια σχέδια, σιιςιεχνικέςιιιριγραφέςκαι προδιαγραφέςκαι τα

οιπά συμβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

<Εργοτάξιο, Τόπος μημα κτιριου στο οποιο στεγαζονται τα γραφεια τηςόηςΠΕΔΙΛΣ στην Ερμουπολη της
ων Εργασιών» ύρου.

<Αντίκλητοςή Νόμιμος ο φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του με τον
κπρόσωποςτου ργοδότη σχετικά με το ‘Εργο. Ο Ανάδοχοςμπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον
ναδόχου» κπρόσωττό του. Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη

νωστοποίησή τηςσ’ αυτόν(άρθρο 140 του Ν.4412/16) .



<Μηχανικός(ή επί Ο Μηχανικός’ Προϊστάμενοςτου εργοταξίου.
kόπου του έργου
έκπρόσωπος) του

ναδόχου»

~Συντονιστήςγια Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβοςολόκληρου του έργου’ αναθέτει
~έματα ασφάλειαςκαι α καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου ό του [ΙΔ. 305/96
~Jγείαςκατά την τεχνικόςασφαλείας).
~κτέλεση του έργου»

Ημέρες» Οπουδήποτε χρησιμοποιείται ατην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος«ημέρεζ’, νοούνται πάντοτε οι
j ε·ολο ιακέ έρε .

<Χρονοδιάγραμμα» ο Χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναγράφονται οι τμηματικές και η τελική προθεσμία
.λοκλήρωσης του έργου σε ημερολογιακές ημέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραμμα

ατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή τηςΣύμβασης’
ξειδικεύεται μέσα σε 15 ημέρες’ συμπληρώνεται και οριστικοποιείται ως προς τα
νδιάμεσα στάδια’ και μετά την έγκρισή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία’ αποτελεί

• οιχείο του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ)άρθρο 158 του Ν.4412/16,
~που απαιτείται λόγω προϋπολογισμού (για έργα προϋπολογισμού’ χωρίς ΦΠΑ’
ικρότερου των 1500000€ δεν απαιτείται).

ανονισμοί, ποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμούς’ Πρότυπα’ Κώδικεςή Προδιαγραφέςαφορά στην
ρότυπα’ Κώδικες’ ιο πρόσφατη έκδοσή τουςκαι δημοσίευση που ισχύει την ημερομηνία υπογραφήςτης

οδι έ » ύμβασης.

Άοθοο 3ο: Ισγύουσεςδιατάεεις

3.1 Για τη δημοπράτηση του έργου’ την εκτέλεση τηςσύμβασηςκαι την Κατασκευή του’ εφαρμόζονται σι διατάξειςτων
παρακάτω νομοθετημάτων:

. του ν. 4472/2017 (Α’74) και ιδίωςτων άρθρων 118 και 119’

. του v.4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (A’ 147), όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.

. του ν. 4278/2014 (Α’157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Αρση περιορισμών συμμετοχήςεργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»’

• του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχέςδημοσιονομικήςδιαχείρισηςκαι εποπτείας(ενσωμάτωση τηςΟδηγίας
2011/85/ΕΕ) — δημόσιο λογιστικό και άλλεςδιατάξεις»’ όπωςισχύει

• του ν. 4250/2014 «ΔιοικητικέςΑπλουστεύσεις Καταργήσεις’ ΣυγχωνεύσειςΝομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ΙόΙ) και λοιπέςρυθμίσεις»
(Α 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού’ του v.4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων γιατο
Ελεγκτικό Συνέδριο»’

• του v.4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων γιατο Ελεγκτικό Συνέδριο»’
• του άρθρου 26 του v.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τηςδιοίκησηςκαι ορισμόςτων

μελών τουςμε κλήρωση))’
• του ν. 4013/2011 (A’ 204) «Σύσταση ενιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίων Συμβάσεων και Κινιρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»’
• του ν. 3548/2007 (Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό

Τύπο και άλλεςδιατάξεις»’
• του ν. 3469/2006 (Α 131) Εθνικό Τυπογραφείο’ ΕφημερίςτηςΚυβερνήσεωςκαι λοιπέςδιατάξεις”
• του ν. 2690/1 999 (Α 45) Κύρωση του Κώδικα ΔιοικητικήςΔιαδικασίαςκαι άλλεςδιατάξεις” όπωςισχύει’
• του π.δ 28/2015 (Α 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”
.  Τηςμε αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29122017 Απόφασηςτου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Κατάρτιση’ τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψηςδημοσίων
συμβάσεων έργων’ μελετών και παροχήςτεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) τηςπαρ. 8(η) του άρθρου 221 του v.4412/2016» (Β 4841)’ όπωςτροποποιήθηκε μετην όμοια
απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21 1 37/ΦΝ 466/252018 (6 1511).

.  Τηςμε αριθ. 50844/1152018 Απόφασηςτου Υπουργού Οικονομίαςκαι Ανάπτυξης«Συγκρότηση και
ορισμόςμελών γνωμοδοτικήςεπιτροπήςεπί τηςεπάρκειαςτων ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων
οικονομικών φορέων προςαπόδειξη τηςαξιοπιστίαςτους» (ΥΟΔΔ279)’ όπωςτροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση 77868 18/07/2018 (ΥΟΔΔ441).

. τηςμε αρ. 57654/2017 ΥπουργικήςΑπόφασης(61781) «Ρύθμιση ειδικότερων Θεμάτων λειτουργίαςκαι
διαχείρισηςτου Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίαςκαι Ανάπτυξης»’

• του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςδιατάκτες” (A’ 145).



3.2 Οι διατάξειςτου ν. 2859/2000 (A’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας».
3.3 Συμβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτημένα στη Σύμβαση’ αλλά αναγνωρίζονται αμοιβαία ότι ισχύουν
(όπωςτυχών τροποποιήθηκαν και Ισχύουν’ έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά) είναι:
• Η υπ1 αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/1772012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας’ Υποδομών ‚ Μεταφορών & Δικτύων με θέμα Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ‚ με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα” καθώς και η συνοδευτική
εγκύκλιος26/ΔΙΓΤΑΔ/ ΟΙΚ/356/4102012.
• Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/792016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών’
Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή τηςυποχρεωτικήςεφαρμογήςπενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ — ΕΤΕΠ)·’
‘ Οι ισχύοντεςΠολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. ΝΟΚ’ ΚτιριοδομικόςΚανονισμός’ Κανονισμόςγια τη μελέτη και
εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λπ.)
‘ Ο ΚανονισμόςΤεχνολογίας Σκυροδέματος και το παράρτημά του που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ
2α/01/21/85 (ΦΕΚ 6’ 266)
. 0 ΝέοςΚανονισμόςγια τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε αρχικά με την
ΔΙ Ιε/0/30123/21Ι 091 (ΦΕΚ 1068 3/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την ΔΙ 7α/Ι Ι6/4/ΦΝ/42911 810
00 (ΦΕΚ 1329 Β’/61 100) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο ΑντισεισμικόςΚανονισμόςπου εγκρίθηκε μετην Αριθ.
ΔΙ 7α/141/3/ΦΝ 275/99 (ΦΕΚ 2184 6— Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 423 3’/1240Ι) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
. Το Π.Δ. 778/80 περί μέτρων ασφαλείαςκατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
‘ Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
‘ Το Π.Δ. 1073/81 περί μέτρων ασφαλείαςκατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κ.λπ.
. Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προςτην οδηγία 92/57/ΕΟΚ».
. Οι τοπικέςδεσμεύσεις(π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).
. Ο ΚώδικαςΟδικήςΚυκλοφορίαςκαι οι σχετικέςδιατάξεις.
• Οι Συμβατικοί όροι των ενκεκριμένων Αναλυτικών Τιμολονίων:
Την υπ αριθμ ΔΙ7.~J0Ι/93/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ1556 B) Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης
δημοσίων έργων Οδοποιίας’ Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου
Την υπ’ αριθμ.ΔΙ 7Α(09/Ι 36/ΦΝ437/04 (ΦΕΚΙ 939 6/291204) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ. Δ17α/04/15/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 205 6/17205) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ. Δ17α/03/41/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 440 3/5405) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την Αριθμ. Δ17α/04/114(ΦΝ437/07 (ΦΕΚ 1584 8(1782007) Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Τιμολογίων Έργων ΟδοποιΙας, Υδραυλικών’ Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.
Την Δ17α/07(121/ΦΝ443/ΕΓΚ.25/31807 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων (εγκύκλιος
25/2007).
Την υπ αριθμ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/09 (ΦΕΚ 410 6/632009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ ΔΙ Ι γ/0/9/7/Ι 3 (ΦΕΚ 363 6/1922013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης’
ανταγωνιστικοτητας’ Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Τιμολογίων ‘Εργων Οδοποιίας’ Υδραυλικών’ Λιμενικών’ Οικοδομικών.
. Τον υπ αριθ. ΔΝΣγ(οικ.35577/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1746 3/1952017) Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιεςσυμβάσειςέργων και την σχετική εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ46Θ/ΕΓΚ.ΙΙ/19617
(ΑΔΑ:7ΚΗΣ4Θ5ΧΘΞΓΓΩ)
• Τα Δελτία ΔιαπίστωσηςΤιμών της ΕπιτροπήςΔιαπίστωσηςΤιμών Δημοσίων Έργων σε ότι αφορά τα
ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού’ προκειμένου να υπολογισθούν τιμέςσυμπληρωματικών εργασιών και
δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίεςπου γίνονται απολογιστικά.
Γενικότερα ισγύουν, κάθε διάταξη (Νόμος’ Π.Δ., ΥΑ.) και ερμηνευτική εγκύκλιος, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου τηςπαρούσαςσύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 4ο: Αργική συμβατική γρηματική αξία τηςερνολαβίας

4.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία τηςεργολαβίαςείναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού Προσφοράς
του αναδόχου προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισμό της
μελέτης’ μειωμένο κατά το ποσοστό τηςμέσηςέκπτωσης.

Άρθρο So: Συμβατικέςτιμέςτηςεργολαβίας

Συμβατικέςτιμέςτηςεργολαβίαςείναι τα κατ’ αποκοπή τμήματα και σι τιμέςμονάδοςτου Τιμολογίου τηςμελέτης
μειωμένεςκατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσηςπου προσέφερε ο ανάδοχοςστην προσφορά ποσοστών ή ενιαίου
ποσοστού έκπτωσηςκαι αυξημένεςκατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελοςτου αναδόχου,
καθώςεπίσης και η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση του κινητού εξοπλισμού του έργου ή και σι
απολογιστικέςεργασίεςσύμφωνα με το τιμολόγιο τηςμελέτης.
Για τον καθορισμό των τιμών των εργασιών τηςμελέτηςελήφθησαν υπ όψη σι ειδικέςτοπικέςσυνθήκεςτου έργου
και σι ιδιαίτεροι παράγοντεςπου επηρεάζουν το κόστοςκάθε εργασίας.
Για την πληρωμή των ερνασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιμές’ θα εφαρμόζεται υπογρεωτικά
απευθείαςη σύνθετη τιμή του τιμολογίου μελέτης’ αποκλειόμενηςτηςαποδοχήςαιτήματοςτου αναδόχου νια την
αναλυτική επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων.
Στιςτιμέςτων άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλεςοι μετακινήσεις(χωρίςτην χρήση μηχανικών μέσων)
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εντόςκαι εκτόςτου κτιρίου, επί των δωμάτων και λοιπών χώρων και σι προσωρινέςεναποθέσειςΤων προϊόντων
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείςΚαι κατάλληλα προστατευμένεςΘέσεις, Προκειμένου να φορτωθούν στα
μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν.
Επίσης, όπου απαιτείται, Θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυιμης και σωληνώσεων (χοάνες)
για την συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων — αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων
εργοταξιακών υλικών.
Επίσηςπεριλαμβάνονται όλεςσι απαιτούμενεςφορτοεκφορτώσεις(χωρίςχρήση μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές
των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τουςσε χώρουςπου επιτρέπεται από τιςαρχές,
εκτόςεάν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τηςεργασίας.
Θα γίνεται καθαρισμόςόλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή Των ανωτέρω
προϊόντων.
Ακόμα περιλαμβάνονται όλεςοι τυχόν απαιτούμενεςγια την εκτέλεση των εργασιών μετακινήσεις(χωρίςτην χρήση
μηχανικών μέσων) και προσωρινέςεναποθέσεις του υπάρχοντος κινητού εξοπλισμού, μετά τηςαπαιτούμενης
κάλυψηςπροστασίαςκατά την εκτέλεση των εργασιών.
Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίαςκατά την εκτέλεση των εργασιών στα δώιιατα των κτιρίων. ‘Οπου
απαιτείται θα τοποθετούνται προστατευτικό τιετάσματα στιςάκρεςτων δωμάτων για προστασία των εργαζομένων
αλλά και των χρηστών των κτιρίων.
Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν  από την Υπηρεσία  επαναχρησιμοποιήσιμα Θα μεταφέρονται με ευθύνη
και δαπάνεςτου αναδόχου, χωρίςκαμία πρόσθετη αποζημίωσή του, σε χώρο που Θα υποδείξει ο εργοδότης(Δήμος
Σύρου Ερμούπολης.), στην πλήρη κυριότητα του οποίου Θα περιέλθουν.
Τυχόν παρεκκλίσειςαπό τα παραπάνω θα γίνονται μόνον μετά από σύμφωνη ννώμη πιςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας
για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.

Άρθρο όο: Στοιχεία τηςσύμβασης

6.1 Τα στοιχεία τηςσύμβασηςαναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 τηςδιακήρυξης.
6.2 Ισχύουν το βελτιωμένο ενιαίο τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών, οδοποιίας, και πρασίνου καθώς και σι
εγκεκριμένεςαναλύσειςτου ΑΤΗΕ και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια, ο πίνακαςάρθρων και τιμών για την
περίπτωση σύνταξηςπρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδαςνέων εργασιών.
6.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίαςστο περιεχόμενο ενόςκαι του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία των
προηγούμενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντοςάρθρου, η τελική επιλογή Θα ανήκει στο Δήμο Σύρου 

Ερμούποληςκαι ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα συμμορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίςνα δικαιούται να
προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση, από αυτήν την αιτία.

Άρθρο 7ο: Μελέτn των συνθηκών και όσων κατασκευ~ι του έρνου Δικαίωυα υονουεσούc λύσηc τηι σύμβασης

7.1 Η υποβολή προσφοDάςστη δημοπρασία αποτελεί αμάγητο τεκμήριο ότι ο ανάδογος:
7.1.1 ‘Εχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του εδάφουςτου γηπέδου του έργου
και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών πρόσβασηςκαι εκτέλεσηςτων εργασιών
του (διδακτήρια, απρόσκοπτη λειτουργία μαθημάτων, θέση έργου, μεταφορές, αποθήκευση υλικών, κατάσταση
οδών, ευχέρεια εξεύρεσηςεργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματοςκτλ).
7.1.2 ‘Εχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα δεδομένα τηςεγκεκριμένηςμελέτηςεφαρμογήςτων τευχών μελέτηςκαι
δημοπράτησηςτου έργου, των απαιτήσεων απρόσκοπτηςλειτουργίαςτων υπηρεσιων που στεγαζονται σε αυτο το
ιμι~μα ιιυυ γινυνιυι ιμγαυΙες και ιων αυξημένων αναγκων για λήψη μέιμων αυφαλεία’ λόγω ιι~ς ιιαμυυυία
μαθητών στουςπροςεπισκευή χώρουςκαι ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιώ
του.
7.1.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλεςτιςυποχρεώσειςτου που απορρέουν από τιςπαραπάνω ειδικέςσυνθήκεςκαι
όρουςκατασκευήςτου έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη συμμόρφωσή του προς
τιςσυμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε
πληροφορία, που έχει σχέση με τη μελέτη των συνθηκών κατασκευήςτου έργου γενικά.
7.1.4 Η ενδεχόμενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από
αυτούςδε συνεπάγεται καμία μεταβολή των προθεσμιών εκτέλεσηςτου έργου.
7.1.5 Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση εντολή
εκτέλεσηςτηςΔιευθύνουσαςυπηρεσίας.
ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις(24) ώρεςτουλάχιστον τον
επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρεςαργίας.
Ο ανάδοχοςΘα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλεςτιςαναγκαίεςάδειες.
7.1.6 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τιςπροϋποθέσειςπου ορίζουν σι κείμενεςδιατάξεις, να καταγγέλλουν
μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί
ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψηςσύμβασης δυνάμει
του άρθρου 132, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο τηςανάθεσηςτηςσύμβασης,
τελούσε σε μια από τιςκαταστάσειςπου αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ωςεκ τούτου, Θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης
σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρήςπαραβίασηςτων υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της ‘Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών  Εννύηση ΚαλήςΕκτέλεσης

8.1 0 Ανάδοχοςοφείλει να μην καθυστερήσει την έναρfη των ερνασιών κατασκευήςπέραν των τριάντα (30)
ηυερών από την υπονραφή τηςΣύυGασηςσύμφωνα με το άρθρο 145,51, Ν. 4412/16.
8.2 Σύμφωνα με το άρθρο 145 5 2, Ν. 4412/16, η μη τήρηση των προθεσμιών υποβολήςτου γρονοδιανράμιιατος
και έναρΖης των ερνασιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσηςτου αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 160 5 5,
Ν. 4412/16, ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα τηρεί τιςεκ τηςσυμβάσεωςυποχρεώσειςτου για την εμπρόθεσμη
εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του, Παρά την κοινοποίηση τηςειδικήςπρόσκλησηςτηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας,
όταν υφίσταται λόγοςέκπτωσης.
8.3 Σύμφωνα με το άρθρο 72, 5 Ιβ, Ν. 4412/16 και προβλέπεται στο άρθρο 17 τηςδιακήρυξηςτου έργου, η
εννύπση για την καλή εκτέλεση ορiζεται ίση με 5% τηςαξίαςτηςσύμβασηςχωρίςνα υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
8.4 Η εννύηση καλήςεκτέλεσηςσυμπληρώνεται με κρατήσειςστιςεκάστοτε εκδιδόμενεςεντολέςπληρωμής. Οι
κρατήσειςαυτέςορίζονται σε ποσοστό 5% επί τηςαξίαςτων εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την
πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί τηςαξίαςτων υλικών, που ενδεχομένως περιληφθούν στην πιστοποίηση
προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στιςεργασίες(άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/16). Οι κρατήσειςμπορεί να
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις
αυτέςπεριορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοιςεκατό (5%) επί τηςαξίαςτων εργασιών που περιλαμβάνονται στις
εγκεκριμένεςαπό την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη Δ(σα Υπηρεσία, ύστερα αιτό την
αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από τον ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί σι
επιμετρήσεις. Γενικά για τιςεγγυήσειςκαλήςεκτέλεσηςγια την συμπλήρωσή τηςμε τιςκρατήσειςπου γίνονται στις
πληρωμέςτου αναδόχου, τιςμειώσειςτης, την επιστροφή τηςκαθώςκαι για τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται
αυτή, έχουν ισχύ σι διατάξειςτου άρθρου 72 του Ν. 4412/16.
8.5 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και σι ειδικέςρυθμίσειςτου άρθρου 140 του
Ν. 4412/16, πού αφορούν στιςεγγυήσειςκαλήςεκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον
κύριο του έργου, στο διορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο
αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός η
περισσοτέρων μελών τηςκοινοπραξίαςκλπ.
8.6 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 τηςδιακήρυξης σι εννυητικέςεπιστολές
εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β’ και γ~ τηςπαρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
μέλη της‘Ενωσηςή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη τηςΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τουςστον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι σχετικέςεγγυητικέςεπιστολές
πρέπει απαραιτήτωςνα απευθύνονται στον Εργοδότη, όπωςκαθορί(εται στη Διακήρυξη, να έχουν τα πλήρη
στοιχεία του Αναδόχου, τον τίτλο του έργου και το ποσόν τηςεγγύησης, και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο
εγγυητήςπαραιτείται από το δικαiωμα διαιρέσεωςκαι διηζήσεωςκαι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή
του να καταβάλει το ποσόν τηςεγγύησης, χωρίςκαμία ένσταση ή αντiρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρεςαπό τη
σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση Κοινοπραξίαςη εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων, από κοινού, των
κοινοπρακτούντων μελών

Άρθρο 9ο: Προθεσμία εκτέλεσηςτου έρνου

9.1 Ο ανάδοχοςοφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) συνολικά
ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφήςτηςσύμβασης(ενιαία προθεσμία).

Άρθρο ίσο: Υπέρβαση προθεσμιών — Ποινικέςρήτρες

10.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμογή έχει το άρθρο 148 του
Ν.4412/ί6.
10.2 Στη σύμβαση αναφέρονται οι ποινικέςρήτρες, σι οποίεςκαταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, εάν ο
ανάδοχοςυπερβεί με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τιςτυχόν τεθείσεςτμηματικέςπροθεσμίεςκατασκευήςτου
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 148 52, Ν. 4412/16. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα
υπερβάσηςτηςσυνολικήςπροθεσμίαςορίζεται σε ί5%τηςμέσηςημερησίαςαξίαςτου έργου και επιβάλλεται για
αριθμό ημερών ίσο με το 20% τηςπροβλεπόμενηςαπό τη σύμβασηςαρχικήςσυνολικήςπροθεσμίας. Για τις
επόμενεςημέρεςμέχρι ακόμα 15% τηςαρχικήςσυνολικήςπροθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε
20% της
μέσηςημερήσιαςαξίαςτου έργου. Ωςμέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της
σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίςτο ΦΠΑ, προςτη συνολική προθεσμία
του έργου. Οι ποινικέςρήτρεςπου επιβάλλονται για την υπέρβαση τηςσυνολικήςπροθεσμίαςδεν υπερβαίνουν
συνολικά το 6% τηςαξίαςτηςσύμβασηςχωρίςΦ.Π.Α. Οι ποινικέςρήτρεςκαταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση
τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσiαςκαι παρακρατούνται από τον αμέσωςεπόμενο λογαριασμό.
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (14851, Ν.4412/16).
10.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 147 του Ν.
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4412/16. Παράταση τηςσυμβατικήςπροθεσμίαςδεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγουςευθύνηςτου εργοδότη.
Οι δυσμενείςκαιρικέςσυνθήκεςθεωρούνται λόγοςδιακοπήςτων εργασιών και παράτασης της προθεσμίας
περαίωσηςτου έργου, μόνο κατά την κρίση τηςυπηρεσίας.
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό
ο ανάδοχοςΘα πρέπει να προβλέψει την δυνατότητα εργασίαςσε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν
επαρκέσει, με ή χωρίςυπερωρίεςκαι τη δυνατότητα εργασίαςσε ημέρεςαργιών και εορτών. Η οποιαδήποτε
επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία Θα βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα
δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή νυκτερινή
απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν με μέριμνα του αναδόχου. Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, Θα συνηγορήσει στις
αρμόδιεςκρατικέςυπηρεσίεςγια την χορήγηση τέτοιων αδειών.
10.4 Μέσα στο πλαίσιο τηςπαραπάνω συνολικήςπροθεσμίαςθα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλεςσι εργασίες
και να παραδοθεί το έργο για χρήση.
10.5 Μετά την περαίωση τηςσυνολικήςπροθεσμίαςο ανάδοχοςΘα υποβάλλει στην υπηρεσία αίτηση για γορήνηση
Ι3εί3αίωσηςνια τη περαίωσrι των ερνασιών του έργου. Η μη ύπαρξη τηςπαραπάνω βεβαίωσηςεπιφέρει αυτόματα
την επιβολή τηςπροβλεπόμενηςποινικήςρήτρας.

Άρθρο 1 Ιο: Χρονοδιάγραιjιjα κατασκευήςτου έρνου — Μηγανικόςεξοπλισιjός— Πρόνραυυα
ΠοιότηταςΈργου

11.1 Μετά την υπογραφή τηςΣύμβασης, ο Ανάδοχοςυποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15)
και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών να υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευήςτου έργου με προθεσμίες
συνολικήςκαι τμηματικήςπεραίωσης, σύμφωνα και με τιςδιατάξειςτου άρθρου 145 5 1 του Ν. 4412(16. Η
Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, με τυχόν συμπληρώσειςή τροποποιήσεις
145 5 2 του Ν. 4412/16. Σύμφωνα με το άρθρο 45 5 3 του Ν. 4412/16, το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα
χρόνου και πάντωςανά δεκαπενθήμερο τιςεργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν, συντάσσεται με τη μορφ
τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των εργασιών ή ομάδων εργασιών και
συνοδεύεται από το οργανόγραμμα του εργοταξίου με αναφορά στον εξοπλισμό και μηχανήματα που διαθέτει
ο ανάδοχος σε τεχνικά μέσα και τα πλήρη στοιχεία στελεχών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την
πραγματοποίηση του χρονοδιαγράμματος.
Εάν η έγκριση δε γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν δε ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία
διευκρινίσειςή συμπληρώσειςή αναμορφώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευήςτου έργου.
11.3 Αναπροσαρυονέι του γρονοδιαγράυυατοςεγκρίνονται, όταν μεταβληθούν σι προθεσμίες, το αντικείμενο ή σι
ποσότητεςτων εργασιών.
Το χρονοδιάγραμμα Θα συνοδεύεται από έκθεση. όπου Θα περιγράφονται αναλυτικά σι μέθοδοι εργασίας, τα
μηχανήματα που Θα χρησιμοποιηθούν και σι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων (άρθρο 1455 του Ν.4412/16.
11.5 0 άνάδοχοςυποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώςτην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος
και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτωςώστε να
τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσηςτου όλου έργου.
11.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματοςκατασκευήςπου είναι από τιςπιο βασικέςυποχρεώσειςτου αναδόχου θα
παρακολουθείται ανελλιπώςαπό την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησηςμε υπαιτιότητα του ο ανάδοχος
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος(άρθρο 160 του Ν. 4412/16, ύστερα από ειδική πρόσκληση τηςΔιευΘύνουσαςτο
έργο Υπηρεσίαςπου κοινοποιείται σύμφωνα με το άρΟρο 143 51 του Ν.4412/16.
11.! bπiσης, έκπτωτοςμπορεi να κηρυχθεi ο ανάόοχοςεάν όε συμμορφωθεί προςτιςυποχρεώσειςτου για τη
υποβολή χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου παρόντοςάρθρου και γενικότερα για τη μη τήρηση
των συμβατικών του υποχρεώσεων και τη μη συμμόρφωσή του προςτις— σύμφωνα με τη σύμβαση — έγγραφες
εντολέςτηςΥπηρεσίας, άρθρο 160 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόγου — Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο

12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/16, το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται — παρακολουθείται επί τόπου
εκ ιjέρουςτηςαναδόγου επιγείρησηςαπό πληρεΖούσιο αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την Υπηρεσία, ο οποίος
Θα διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο
εφ όσον έχει τα από το νόμο δικαιώματα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατομικήςεπιχείρησης
12.2 Με την υπογραφή τηςσύμβασης, ο ανάδογοςπρέπει να καταθέσει πίνακα του επιστημονικού, εποπτικού και
εργατοτεχνικού προσωπικού που Θα διαθέσει για τιςανάγκεςτου έργου και δηλώσειςαναθέσεως αναλήwεωςτης
επίβλεψης— παρακολούθησηςεπί τόπου των εργασιών του έργου σε αρμόδιουςεπιβλέποντεςμηχανικούς, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα.
Εφ’ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου — επιβλέπων μηχανικός, πρέπει να κατατεθούν
νέεςδηλώσειςαναθέσεωςκαι αναλήψεωςεπίβλεψης— παρακολούθησηςεπί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το
τμήμα του έργου που απομένει.
12.3 Η αμοιβή για την επίβλεψη — παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών με οποιοδήποτε τρόπο και αν
προκύπτει, περιλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
12.4 Όλοι σι ιjηγανικοί πρέπει να είναι τηςεγκρίσεωςτηςΥπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό, στην
περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
12.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάγιστη στελέγωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
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Ι3εβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα’ στην οποία Θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των
εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεi πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό
φορέα’ τα στελέχη και τουςυπαλλήλουςΤης’ καθώςκαι για τους υπαλλήλουςτηςδιευθύνουσαςυπηρεσίας. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεi να καθορίζεται ή και να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός
των τεχνικών επί τόπου των έργων’ ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου.

Άρθρο 13ο: Διοίκηση του έρνου — Επίς3λεwr’ εργασιών

13.1 Η διοίκηση του έργου’ η Παρακολούθηση και ο έλεγχοςασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα το ‘Εργο
Υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13.2 Η Διευθύνουσα το ‘Εργο Υπηρεσία’ Θα εκπροσωπείται στον τόπο του ‘Εργου από Μηχανικό με τον
αναπληρωτή Του και τεχνικούςβοηθούςπου θα ορίσει με απόφασή της Ο ΜηχανικόςαυτόςτηςαρμόδιαςΔ/νσης
του Δήμου ΣύρουΕρμούποληςΘα αναφέρεται ως«Επιβλέπων Μηχανικός». Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.
4412/16’ τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξια σε θέματα
σχετικά με την εκτέλεση του έργου και την πιστή Τήρηση των όρων τηςΣύιjβασηςαπό τον Ανάδογο’ χωρίςαυτό να
μειώνει τιςσυμβατικέςευθύνεςτου Αναδόχου. Ο ΑνάδοχοςΘα συμμορφώνεται με όλεςτιςοδηγίεςτου μέσα στα
πλαίσια τηςΣύμβασης’ σε περίπτωση δε διαφωνίαςτου με αυτέςοφείλει να γνωρίσει άμεσα και εγγράφωςτις
Θέσειςτου στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
13.3 0 διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίαςνα συνοδεύει τουςυπαλλήλουςπου επιβλέπουν τα έργα στον Τόπο των έργων ή στουςάλλουςτόπους
παραγωγής’ άρθρα 138 ξ 14 του Ν. 4412/16 και 45 τηςΕ.Σ.Υ.
13.4 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα
Μηχανικό’ γνωρίζονταςτούτο με έγγραφό τηςστον ανάδοχο.

Άρθρο 14ο: Αναθεώρηση τιμών

14.1 Για την αναθεώρηση τηςσυυί3ατικήςαξίαςεκτέλεσηςτων εργασιών του έργου’ έχουν εφαρμογή σι διατάξεις
του άρθρου 153 του Ν. 4412/16.
14.2 Η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησηςγια έργα προϋπολογισμού ύψους
1500000€ χωρίςΦΠΑ’ άρθρο 153 ~ 5 του Ν. 4412/16.

Άρθρο iSo: Αυξομειώσειςεργασιών — Νέεςερνασίες

15.1 0 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρΘρου 156 του
Ν .4412/16.
15.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
(Π. Κ.Τ. Μ. Ν. Ε. )
15.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 156 ~ 5α’5β και 5γ του Ν.4412/16.
Στην περίπτωση σύνταξηςΤιμών ΜονάδοςΝέων Ερνασιών σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 156 ~ 5α και 5β
του Ν. 4412/16’ χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα άρθρα των ενιαίων τιμολογίων’ που έχουν εγκριθεί με τις
εκάστοτε ισχύουσεςαποφάσειςτου ΥΠΕΧΩΔΕ και στην περίπτωση δγ με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
Προκειμένου για νέα επί μέρουςερνασία’ η τιμή της’ που θα κανονιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, Θα μειώνεται
κυιά ιο ιιρυυφεμ0έν υιιό ιον υνάδοχο ιιυυουιό έκιιιωυΓ~ςιι~ςυνιΙσιοιχιΙςκαιΓ~γυμίιJςυιιιν οιιυkι υιιάγιιυι και Θα
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελοςεργολάβου.
15.4 Σύμφωνα με το άρθρο 156 ~ Ιβ’ του Ν. 4412/16’ το συνολικό ποσό των συμβάσεων συμπληρωματικών
εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού τηςαργικήςσύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.
4412/16.
15.5 Οι συμπληρωματικέςσυμβάσειςσυνολικού ύwουςμέχρι 15% τηςαξίαςτηςαρχικήςσύμβασηςδύνανται να
τροποποιούνται άνευ νέαςδιαδικασίαςσύναψηςδημόσιαςσύμβασης’ εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση
α’ τηςπαραγράφου 1 και η παράγραφος2 του άρΘρου 132. Για τιςεργασίεςτων άρθρων 154 και 155 υπό τις
προϋποθέσειςτου άρθρου 132’ δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταΕη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) ή σύμβασηςγια την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Άρθρο Ιόο: Εργολαβικά ποσοστά — Επιt3αρύνσειςΑπολονιστικέςερνασίες

16.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%. ερνολαβικό όφελοςκαι νενικά έξοδα, επί τηςαξίαςτων τιμών
όλων των άρθρων του τιμολογίου μελέτης.
16.2 Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα εκτελέσει και τυχόν αναγκαίεςαπολονιστικέςερνασίες’ όταν του δοθεί
ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία’ άρθρο 154 ~ 10 του Ν. 4412/16’ ύψουςέωι 15% τηςαξίαςτης
σύμβασηςΧωρίςΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή’ καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η
πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμήςγια την εκτέλεση εργασιών. Επί
τηςδαπάνηςαυτήςκαταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά την έκπτωση τηςδημοπρασίας. Επί της
αξίαςτων υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότηςστον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.
16.3 0 ανάδοχοςδεν απαλλάσσεται από κάθε φόρο’ δασμό’ τέλος, δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου’ υποχρέωσης
παρακράτησηςή χαρτοσήμου’ που του αναλονεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
16.4 Το έργο επιβαρύνεται με κράτηση ύψους0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών τηςΕνιαίαςΑνεξάρτητης
ΑρχήςΔημοσίων Συμβάσεων’ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 v.401 3/2011’ με κράτηση ύψους0.06 % υπέρ των
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λειτουργικών αναγκών τηςΑρχήςΕξέτασηςΠροδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώςκαι υε κράτηση ό%ο, σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016
και τηςυπ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217(ΦΝ466/12.6.2017 απόφασηςτου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’
2235) και με κράτηση 2.5%o σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και τηςυπ’
αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 (8’ 2780) απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3965/23.07.2019)
16.5 Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Κύριο του έργου.

Άρθρο 17ο: Καταμέτοηση αφανών εργασιών

17.1 Η καταμέτρηση αφανών εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 136 5 2 του Ν. 4412(16,
σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι η παραλαβή αφανών εργασιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων
θα γίνεται από τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων τηςΔ.Υ. και τον επιβλέποντα, που καλούνται από τον
Ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το πρωτόκολλο ζυνίσεωςυπονράφεται από τον ανάδογο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της
επιτροπήςκαι η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση νια την πιστοποίηση των
ερνασιών.
17.2 Για τιςαφανείςεργασίεςπου ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο τηςεκτέλεσηςτους
και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών ερνασιών, που θα ί3εβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη μελέτη ή τιςτυχόν τροποποιήσειςπου επέφερε η Υπηρεσία. Σ~
αντίθετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίεςκαι δε
Θα μπορούν να πιστοποιηθούν.

Άρθρο 1 Go: Επιμέτρηση ερνασιών

18.1 Γενικά εφαρμόζονται σι διατάξειςτου άρθρου 151 του Ν. 4412(16.
18.2 Σύμφωνα με το άρθρο 151, 51, του Ν. 4412/16, κατά τη διάρκεια τηςκατασκευήςτου έργου παίρνονται όλα
τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων ερνασιών. Οι επιμετρήσεις
συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο τηςυπηρεσίας. Τα επιμετρητικά
στοιχεία παίρνονται από κοινού μεταξύ επιβλέποντα και εκπροσώπου του Αναδόχου, καταχωρούνται σε
επιμετρητικά φύλλα ειςδιπλούν που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο’ με την
επιφύλαξη όπου προβλέπεται ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί
Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο ΠροϊστάμενοςτηςΔ.Υ. και ο επιβλέπων.
18.3 Σύμφωνα με το άρθρο 151, 5 2, του Ν. 4412(16, στο τέλοςκάθε μήνα ο ανάδοχοςσυντάσσει επιμετρήσεις
κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηνούμενο μήνα. Η επιμέτρηση
περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή
των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδοςνέων εργασιών,
τους αναλυτικούς υπολογισμούςγια τον προσδιορισμό τηςποσότηταςτων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα
αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα με βάση τα στοιχεία απευθείαςκαταμέτρησηςτων εργασιών
ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι επιμετρήσειςσυνοδευόμενεςαπό τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο είκοσι ημέρεςμετά το τέλοςτου επόμενου της
εκτελέσεωςτουςμηνόςαπό τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ αυτόν με
την ένδειξη «όπωςσυντάχθηκαν από τον ανάδογο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα
επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τιςεπιμετρήσειςκαι τιςκοινοποιεί
στον ανάδοχο.
Σύμφωνα μετην 5 3 του άρθρου 151, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται εντός45 ημερων από την υποβολή
τουςνα προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τιςεπιμετρήσειςκαι να κοινοποιήσει στον
ανάδοχο τιςεπιμετρήσειςπου έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο δε ανάδοχοςεάν δεν αποδέχεται τιςδιορθώσεις,
μπορεί να ασκήσει ένσταση. Εάν σι υποβαλλόμενεςεπιμετρήσειςπαρουσιάζουν ελλείwεις, που καθιστούν αδύνατο
τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους, η ΔΥ τιςεπιστρέφει, εντός45 ημερών και καλεί τον ανάδοχο για τη συμπλήρωση
τους, αναφέροντας συγκεκριμένα και αριθμημένα στο έγγραφό της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται
απαραίτητα. Ο ανάδοχος, μέσα σε ένα μήνα, υποχρεούται να επανυποβάλει τιςεπιμετρήσειςσυμπληρώνονταςόλα
τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση,
Μετά την επανυποβολή, η Δ.Υ. δεν μπορεί να τιςεπιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προςσυμπλήρωση, αλλά
υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να τιςελέγξει, να τις διορθώσει, να τιςεγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον
ανάδοχο.
Αν σι επιμετρήσειςδεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία, ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτέςδεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν
στον ανάδοχο, μέσα στην μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο όμωςυπό την έννοια ότι
μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Οι επιμετρήσεις, εγκεκριμένεςρητώςαπό
τη Δ.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν
διαπιστωθεί σφάλμα τουςπου είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτωςεργολαβικό αντάλλαγμα, αυτό είναι
επιστρεπτέο με σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα μετην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412(16.
Οι αυτοδίκαια ενκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο
λογαριασμό. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και στις ήδη αυτοδίκαια, βάσει της νομολογίας, εγκεκριμένες
επιμετρήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 151 5 5, του Ν. 4412/16, δύο μήνεςτο αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έρνου ο
ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί μέρουςεπιμετρήσειςπου
λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», χωρίς δυνατότητα να υποβάλλει για πρώτη φορά και επιμέρους
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καθυστερημένες, δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τιςποσότητες όλων των τμηματικών
επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων τηςπαραγράφου 3. Αν αυτέςέχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
σι ποσότητεςτίθενται όπωςδιορθώθηκαν έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσειςή διαφωνίεςτου αναδόχου.
Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιεςδιαφωνίεςή
ενστάσειςπου έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες, δηλαδή σι αξιώσειςτου
δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 173 του Ν. 4412/16. Για τις
επιμέρουςεπιμετρήσειςπου δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποκλείονται αυτές που
τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά. Μαζί με την τελική επιμέτρηση καταχωρούνται σι ποσότητες των
επιμετρήσεων όπωςσυντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο τηςυπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση
υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπωςσυντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο τηςτελικήςεπιιiέτρησπς. υέσα σε δύο (2) υήνεςαπό την υποβολή τηςκαι
να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.

Αρθρο 1 9ο: Πιστοποιήσεις— Εντολέςπληρωιiών — Επιυετρήσεις

19.1 Οι πιστοποιήσεις, σι εντολέςπληρωμών και σι επιμετρήσειςτων εκτελούμενων έργων Θα γίνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/16, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 συντάσσονται με ευθύνη του
αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα ανά μηνιαία
χρονικά διαστήματα και αφορούν εργασίεςπου έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματοςτων
εργασιών και στηρίζονται σε εγκεκριμένα πρωτόκολλα παραλαβήςεργασιών. Σύμφωνα με την 5 3 του άρθρου 152
του Ν.4412/16 η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιυετρήσεων απαγορεύεται να
υπερβαίνει το 20% τηςαξίαςτου συνόλου των εργασιών του λοναριασι.ιού.
19.2 Σύμφωνα με το άρθρο 152 5 7 του Ν.4412/16, σι λογαριασμοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για
την πληρωμή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα ερνασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή
του έργου, τα παραστατικά στοιχεία του απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της
αναθεώρησηςκαι από τιςαποφάσειςπου αναγνωρίζουν αποζημιώσειςή επιβάλλουν ποινικέςρήτρεςή περικοπές
ή άλλεςαπαιτήσειςτου εργοδότη, άρθρα 159 και 170 του Ν.4412/16. Σε κάθε νεότερο λογαριασιiό αφαιρούνται τα
ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε
εγκεκριμένεςεπιμετρήσειςή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών.
19.3 Σύμφωνα με το άρΘρο 1525 8 του Ν.4412/16, λοναριασι.ιόςπου πληρώθηκε γωρίςέλεγχο, λόγω παρέλευσης
τηςπιο πάνω μηνιαίαςπροθεσμίας(πλασματική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται μέσα σε προθεσμία
τριών μηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και σι τυχόν ττροκύπτουσεςδιαφοροποιήσειςλαμβάνονται
υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας(Δ.Υ) να συντάξει
αρνητικό λογαριασμό και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την
κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, άλλωςκαταπίπτει αναλόγωςσε βάροςτου η εγγυητική επιστολή. Αν
ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση τηςεγγυητικήςεπιστολήςαναστέλλεται μέχρι την
έκδοση απόφασηςεπ αυτής.
19.4 Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντοςάρθρου δύναται να εκχωρείται εξ αρχήςή και εκ των υστέρων,
το σύνολο ή υέροςτου πληρωτέου ερνολαβικού ανταλλάνματος. όπωςαυτό προσδιορίζεται στουςλογαριασμούς
που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τη διάταξη τηςπαραγράφου 8, κατά τη διάρκεια τηςεκτέλεσηςτου
έργου και για ένα μήνα μετά την περαίωση του, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλήςτου αναδόχου από την
προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προςεκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίαςπου παρασχέθηκε από
εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισμένεςτράπεζες ή νομικά πρ&τωπα
δημοσίου δικαίου.
19.5 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικήςπαραλαβήςσυντάσσεται τελικόςλογαριασμός. Με την έγκριση
του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται σι εκατέρωθεν απαιτήσειςαπό τη σύμβαση εκτέλεσης, εκτόςαπό τις
απαιτήσειςπου προκύπτουν από μεταγενέστερεςδιαδικασίεςδιοικητικής, συμβιβαστικήςή δικαστικήςεπίλυσης
διαφορών.
19.6 Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή
οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων να απαιτεί την προσκόυισπ βεβαίωσηςτου ΙΚΑ για την καταβολή των
οφειλόμενων προςαυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο
ποσό και το καταβάλλει απευθείαςστο ΙΚΑ. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδογοςυπογρεούται
να προσκοιjίσει α. τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, β. βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας, γ. βεβαίωση ασφαλιστικήςενημερότητας, δ. γραμμάτιο είσπραξηςτηςπροκαταβολήςτου φόρου
εισοδήματος, υπέρ του Δημοσίου, που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.
19.7 Εφαρμογή του Ν.4013/2011 και τηςΠ1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ.,
Μεταφ. & Δικτύων που αφορά κράτηση 0,07% στιςσυμβάσειςκαι η οποία υπολογίζεται επί τηςαξίας, εκτόςΦΠΑ,
τηςαρχικήςκαθώςκαι κάθε συμπληρωματικήςσύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τηςΕνιαίας
ΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίων Συμβάσεων, κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού υποβάλλεται έγγραφο
είσπραξηςτηςΕθνικήςΤράπεζαςκαι στον ειδικό λογαριασμό ΕΤΕ15554012755 για το παραπάνω ποσό. Στο
έγγραφο θα αναγράφεται 1. ο φορέαςπ χ. Δήμος Σύρου Ερμούπολης2. ο αριθμόςσύμβασηςκαι 3. ο αριθμός
πιστοποίησης.

Άρθρο 20ο: Αρτιότητα των κατασκευών — Μελέτη του έργου — Τροποποιήσειςυελέτης

20.1 Ολεςσι εργασίεςγια την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά στοιχεία, Τεύχη και
Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τιςτυχόν τροποποιήσειςή συμπληρώσειςτους. Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα
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εφαρμόζει πιστά τα σχέδια τηςμελέτηςκαι να συμμορφώνεται προςτιςέγγραφεςοδηγίεςτου εργοδότη για την
πλήρη, τέλεια και σύμφωνη με τουςΚανόνεςτηςΤέχνηςκαι τηςτεχνικής, τουςκανονισμούςκαι τιςπροδιαγραφές,
εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσηςτου έργου. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχοςσυμμορφώνεται μόνο σε έγγραφες
εντολέςτου εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του, άρθρο 13853 του Ν.4412/16.
20.2 0 ανάδοχοςπριν από την εφαρμογή τηςμελέτηςείναι υποχρεωμένοςνα προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό
έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως
(τουλάχιστον 5 εργάσιμεςημέρεςνωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίςνα έχει το δικαίωμα να
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίςτην έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει
ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια τηςμελέτηςκαι τα καθοριζόμενα στα τεύχη τηςμελέτηςαυτής, καθώςκαι αυτά
που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία μετά την έγκρισή τουςαποτελούν συμβατικό τμήμα της
μελέτης.
20.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση
του Δήμου ΣύρουΕρμούποληςο ανάδογοςκαι ι.ιόνον αυτόςευθύνεται για την άρτια, ειiπρόθεσιiη, έντεχνη και
σύυφωνη υε τους κανόνεςτηςσύνχρονηςεπιστήυηςκαι τεχνικήςεκτέλεσηςτου συνόλου του έργου.

Άρθρο 2Ιο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιυων ή ηιjικατεργασιiένων προϊόντων —

Ελαττώυατα — Παράλειwη συντήρησης

21.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι Της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς Βλάβες ή
ελαττώυατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτωςσύιjφωνα υε τα συμβατικά δεδομένα και τιςδιατάξειςτου
άρθρου 178 του Ν.4412/16 όσον αφορά τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των υπουργείων
Δημοσίων Έργων όπωςσι Εθνικέςτεχνικέςπροδιαγραφές(Ε.ΤΕ.Π), Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επίσης, θα
πρέπει να είναι τηςαπόλυτηςέγκρισης του αρμοδίου οργάνου τηςεπίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις
διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ.
21.2 Σε περίπτωση που ο εργοδότηςπαραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου,
εργολάβοςδε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελοςαυτού, ούτε αποζημίωση για δαπάνες
αποθήκευσηςκαι φύλαξηςτων υλικών αυτών. 0 εργολάβοςδε φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα των
υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά
παραδίδονται με πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίοςμετά την παραλαβή τουςφέρει ακέραια την ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στα υλικά αυτά.
21.3 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή un των υλικών, τα ελαττώιjατα και την παράλειwη συντήρησηςτου
έργου, έχουν εφαρμογή σι διατάξειςτου άρθρου 159 του Ν.4412(16.
21.4 Ο ανάδοχοςοφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δείγυατα συγκεκριμένων υλικών, ειδών ή τμημάτων
επιμέρουςεργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισμόςγια τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο Δ/νση του
Δήμου ΣύρουΕρμούποληςδείγματα δεν θα γρησιυοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα
έξοδα και τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρμόδια για το έργο Δ/νση
του Δήμου ΣύρουΕρμούποληςέχει το δικαίωμα να λάβει η ίδια δείγματα υλικών ή ειδών που έχουν μεταφερθεί επί
τόπου του έργου.
21.5 Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας, η οποία μπορεί να απαγορεύσει
την χρησιμοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 159, 5 2, του Ν.4412/16. Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα
απομακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιμα υλικά. Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος(ή ο έλεγχοςπου γίνει
είναι ελλιπής) των προσκομισθέντων και χρησιμοποιηθέντων υλικών, ο εργολήπτηςδεν απαλλάσσεται από την
υποχρέωση για την έντεγνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
αποοοίwει υλικά ή εργασίεςτα οποία δεν Οεωρεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από
συμβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δεiγματοςδεν στοιχειοθετηθεi αiτημα του αναόόχου για απόκλιση τη
κατασκευήςτου έργου από το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευήςτου.
21.6 Οι εργαστηριακέςεεετάσειςγίνονται από το αρμόδιο κρατικό εργαστήριο ή από όποιο άλλο εργαστήριο
υποδειχθεί από την επίβλεψη, με ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνεςγια τιςεξετάσειςαυτέςκαθώςεπίσηςκαι κάθε
άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, άρθρο 15952, του Ν.4412/16.
21.7 Η παραλαβή και ο έλεγχοςτηςποιότηταςτων υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερουςτεχνικούςυπαλλήλους, τουλάχιστον έναςεκ των
οποίων ανήκει στην ομάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμόςτηςεπιτροπής
ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της
επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίαςνα ληφθεί απόφαση
λόγω διαφωνίαςτων υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχοςκαι παραλαβή υλικών γίνεται
κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση τηςπροϊσταμένηςαρχής.

Άρθρο 22ο: Ποιότητα και τρόποςεκτέλεσηςτων εργασιών

22.1 Όλεςσι εργασίεςθα εκτελεστούν σύυφωνα με τουςκανόνεςτηςτέχνηςαπό ειδικευμένο προσωπικό, κατά
τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τιςσχετικέςισχύουσεςδιατάξειςτου Ν.4412/16, τουςόρους
τηςσύμβασηςκαι τιςεντολέςτου αρμοδίου οργάνου τηςεπίβλεψης.
22.2 Για ελαττώιjατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και ~έχρι τηςοριστικήςπαραλαβής
εφαρμόζονται σι διατάξειςτων άρθρων 159 και 170 τουΝ.4412/16.
22.3 Σύμφωνα με το άρθρο 159 5 3 του Ν.4412/16, εάν οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν
αποκαθίστανται από τον ανάδοχο κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή τηςΔιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική
διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, εάν
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αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Εάν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί
δυσανάλογεςδαπάνες1 με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσηςτηςαμοιβήςτου αναδόχου για τις
αντίστοιχεςεργασίες. Στην τελευταία περίπτωση’ η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων
εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.
22.4 Σύμφωνα με το άρθρο 159 54 του Ν.4412/Ι6, η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση τηςειδικήςδιαταγής
ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση
αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσηςτων εργασιών, μέχριςότου εκδοθεί απόφαση τηςΠροϊσταμένηςΑρχήςστην
ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα τηςένστασηςδεν επέρχεται ή αίρεται, εάν ο ΠροϊστάμενοςτηςΔιευθύνουσας
Υπηρεσίαςχαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ωςεπικίνδυνο.
22.5 Σύμφωνα με το άρθρο 159 5 7 του Ν.4412/16, σε περίπτωση που ο ανάδογοςδεν αποκαταστήσει τις
πλημμέλειεςμέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή’ τότε σι εργασίεςαποκατάστασης
τηςπλημμέλειαςμπορεi να εκτελεστούν με μέριμνα τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας’ με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος
και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ωςπροςτην εφαρμογή
των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
22.6 Σύμφωνα με το άρθρο 159 5 9 Ν.4412/16’ οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν
περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση’ ενώ σι εργασίεςπου παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται
με μειωμένη τιμή.
22.7 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έρνου’ εφαρμόζονται σι διατάξειςτηςπαρ. 4 του άρθρου
170 του Ν.4412/16 και η αποκατάσταση των ελαττωμάτων γίνεται από τη
ΔΙνουσα Υπηρεσία.
22.8 Οι διατάξειςτων παραγράφων 37 του άρθρου 159 του Ν.4412/16 εφαρμόζονται ανάλογα και για την
περίπτωση που ο ανάδοχοςπαραλεhτει τιςυποχρεώσειςτου για τη συντήρηση των έρνων όσο διάστημα τον
Βαρύνει αυτή.
22.9 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή έχουν
εφαρμογή σι πάγιεςδιατάξειςτου Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 23ο: Ευθύνη του αναδόγου νια την εφαρμογή τηςμελέτηςκαι νια την ποιότητα του έργου

23.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τιςισχύουσεςδιατάξειςτου Ν.4412/16, τόσο για την εφαρμογή της
μελέτηςόσο και για την ποιότητα των έργων μόνοςυπεύθυνοςείναι ο ανάδογος. Ο πάσηςφύσεωςέλεγχοςπου
ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
23.2 Επίσης’ ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλονή των υλικών που θα
χρησιμοποιήσει’ τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρουςτης
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.
23.3 Οι έγνραφεςεντολέςπου δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων
τηςμελέτης’ σύμφωνα με τιςπαραγράφους1 και 3 του άρθρου 156’ καθώςκαι η εκτέλεση των εγκεκριμένων
συμπληρωματικών εργασιών’ είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 0 ανάδοχοςδεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση
ή αύξηση τιμών νια μεταβολέςστα έργα που έγιναν γωρίςέγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτέςβελτιώνουν το έργο.
Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων’ καταβάλλεται μόνο η αξία των
ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίςνα αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για
κακοτεχνία.
23.4 Κατ~ εξαίρεση’ σε επείγουσεςπεριπτώσεις’ η εντολή τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίαςγια τροποποιήσεις ή
συμπληρώσειςμπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει
σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων’ οφείλει να ενημερώσει
αμελλητί εγγράφωςτη διευθύνουσα υπηρεσία’ για την έκδοση κανονικήςεντολήςη οποία εκδίδεται εντόςτριων
εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις
εντολέςτου επιβλέποντα’ ο ανάδοχοςαποζημιώνεται για τιςεργασίεςπου έχει εκτελέσει’ σύμφωνα με την εντολή
τηςεπίβλεψηςμέχρι τη λήψη τηςεντολήςτηςδιευθύνουσαςυπηρεσίας.

Άρθρο 24ο: Ημερολόγιο έργου — Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας

24.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου’ σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/16. Η
τήρηση ημερολογίου είναι βασικόςσυμβατικόςόρος. Για την άρτια παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών στο
εργοτάξιο θα τηρείται ενιαίο ημερολόγιο έργου. Προσκομίζεται οπωσδήποτε ανά εβδομάδα συνοδευόμενο από
τις φωτογραφίεςτου έργου’ σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.7 τηςπαρούσαςΕΣΥ.
24.2 Για παράλειψη τήρησηςημερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα’ άρθρο 146 παρ.4 του Ν.4412/16, που
δεν μπορεί να είναι κάτω των εκατό (100)’ ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ ανάλογα με το ύψοςτης
συμβατικήςδαπάνηςτου έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία’ ύστερα από
ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της’ στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφωςτην παράλειψη τήρησης.
24.3 Σύμφωνα με το άρθρο 138’ 5 7’ του Ν. 4412/16’ υπάρχει η υποχρέωση τήρησηςΗμερολογίου Μέτρων
Ασφαλείας’ όπωςπροβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83 με το οποίο αυτή επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύμφωνα μετην 512 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

Άρθρο 25ο: Επείγουσεςπρόσθετεςεργασίες

25.1 Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16’ αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν
επείγουσεςκαι απρόβλεπτεςπρόσθετεςεργασίεςμπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους
πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέγοι του ποσού που αντιστοιγεί στο 15% τηςαξίας
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τηςσύμβασηςχωρίςΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών
εργασιών τηςπαραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική
περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντοςκαι εκτίμηση τηςδαπάνης, με βάση τιςσυμβατικέςτιμές
μονάδαςή ενδεικτικέςτιμέςγια νέεςεργασίες. 0 ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα εκτελέσει τιςεργασίεςαυτές,
που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στιςσχετικέςπιστοποιήσειςκαι πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίεςγια τις
οποίεςδεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στουςσχετικούςλογαριασμούςμε τιςενδεικτικέςτιμές
μειωμένεςκατά είκοσι τοιςεκατό (20%).

Άρθρο 26ο: Προκαταβολή

26.1 Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο εάν και Εφόσον προβλέπεται από τη Διακήρυξητης
Δημοπρασίαςκαι τη Σύμβαση. Γι αυτήν εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 27ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή — Βεβαίωση περάτωσηςεργασιών — Διοικητική παραλαβή

27.1 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικέςδιατάξειςτων άρθρων 170
«Προσωρινή παραλαβή», 171 «Χρόνοςυποχρεωτικήςσυντήρησηςτων έργων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του
Ν. 441 2/16.
27.2 Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έΕι (6) μήνεςαπό τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου δηλαδή
από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ωςημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση
τηςπαρ. 2 του άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσηςτηςσχετικήςβεβαίωσηςπεράτωσηςτων εργασιών, ~y
υποβληθούν από τον ανάδονο. μέσα σε δύο (2) μήνεςαπό τιςπιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το
μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπωςκατασκευάστηκε». Αν η τελική
επιμέτρηση και το μητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδογο μεταγενέστερα. η πιο πάνω προθεσμία για τ
διενέργεια τηςπαραλαβήςαρχίζει από την υποβολή τηςτελικήςεπιμέτρησηςκαι του μητρώου έργου. Αν δεν
υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια τηςπαραλαβής
αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο τηςτελικήςεπιμέτρησηςπου συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν π
παραλαβή δεν διενερνηθεί ή το πρωτόκολλο δεν ενκριθεί μέσα στιςπιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται
ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρεςμετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικήςειδικήςόχλησης
για τη διενέργειά της.
27.3 Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 433 της 19/22.9.2000, καθιερώνεται ο Φάκελος
Ασφάλειαςκαι Υγείας(Φ.Α.Υ.) ωςαπαραίτητου στοιxείου νια την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου
έργου. Η επιτροπή παραλαβήςτου έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά ή
οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτόςείναι ενημερωμένοςσύμφωνα με την 5 7 του άρθρου 3 του Π.Δ.
305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σxετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Ευθύνη και μέριμνα
για την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. έχει ο ανάδοχοςτου έργου.
27.4 Σύμφωνα με το άρθρο 171, 51, του Ν. 4412/16, ο χρόνοςενγύησηςκατά τον οποίο ο ανάδοχοςφέρει τον
κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική
παραλαβή ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε μήνες.
27.4 Σύμφωνα με το άρθρο 172, 5 2, του Ν. 441 2/16, η οριστική παραλαβή διενεργείται μέσα σε δύο μήνεςαπό
τότε που λήγει ο χρόνοςεγνύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60)
ημέρεςμετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικήςόχλησηςγια τη διενέργειά της.
27 5 Για τη βεβαίωση περήτωςτηςτργασιώγ ισχύουν σι διατάξειςτου άρθρου 168 του Ν. 4412/16 και τί0ενται
προθεσμίεςγια την έκδοση τηςβεβαίωσηςπεραίωσης, ήτοι 10 ημέρεςαπό τη λήξη τηςπροθεσμίαςαν σι εργασίες
έχουν περαιωθεί, για την αναφορά του επιβλέποντα και άλλεςδέκα (10) ημέρεςαπό την παραλαβή τηςαναφοράς
του επιβλέποντα για την έκδοση τηςβεβαίωσηςπεραίωσηςαπό τον Προϊστάμενο τηςΔ.Υ. Αν σι προθεσμίεςδεν
τηρηθούν, ο ανάδοχοςμπορεί να υποβάλει όχληση, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια
τριάντα (30) μέρεςμετά.
27.6 Για τη διοικητική παραλαβή νια χρήση ισχύουν οι διατάξειςτου άρθρου 169 του Ν. 4412/16. Σύμφωνα με την
5 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προςτη χρήση του
έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικήςπαραλαβής.

Άρθρο 28ο: Δοκιμέςεγκαταστάσεων

28.1 Ο ανάδοχοςυποχρεούται αμέσωςμετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίαςνα κάνει με
δικά του μέσα, όργανα και δαπάνεςτιςαπαιτούμενεςδοκιμές, σι οποίεςθα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους
ικανοποίησηςτων απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, τουςχρήστεςτου έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο
ποωτόκολλο προσωρινήςπαραλαβής. Σύμφωνα με το άρθρο 168 5 1 του Ν. 4412/16, μέσα στη συνολική
προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλεςοι εργασίεςκατασκευήςκαι να έχουν γίνει και σι δοκιμασίεςτου έργου.
28.2 Οι δοκιμέςθα εκτελούνται σύμφωνα με τουςισχύοντεςκανονισμούς.
28.3 Κατά το χρόνο τηςυπογρεωτικήςσυντήοησπςτου έργου, σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 171 του Ν.
4412/16 ο ανάδογοςοφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα τιςεγκαταστάσειςκαι να τιςδιατηρεί σε
άριστη κατάσταση, χωρίςπρόσθετη αμοιβή.
28.5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχοςδεν επανορθώσει Βλάβη ή ζr’μία νια την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην
προθεσμία που Θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριοςτου έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την
επανόρθωση αυτή απ~ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
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28.6 Ο ανάδοχοςοφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να συντάξει
χωρίςπρόσθετη αμοιβή Και να υποβάλει στην υπηρεσία σε δύο αντίγραφα, πλήρειςκαι λεπτομερειακέςοδηγίες
χειρισυσύ, λειτουργίαςκαι συντήρησηςτων εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια σειρά από τιςοδηγίεςαυτές
καταχωρείται στο φάκελο του έργου ενώ ιι άλλη διαβιί3άζεται στο χρήστη του έργου.
28.7 Ο ανάδοχοςοφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάεει στουc χρήστες, τη χρήση
και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 29ο: Κατασκευαστικά σχέδια — Λήιιjη φωτονραφιών

29.1 Όλε~ οι εργασίεςγια την κατασκευή του έργου Θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά στοιχεία, Τεύχη και
Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τιςτυχόν τροποποιήσειςή συμπληρώσειςτους. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος
συμμορφώνεται μόνο σε έγγραφεςεντολέςτου Εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του.
29.2 0 εργοδότηςείναι υποχρεωμένοςνα χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, διαγράμματα ή
οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχοςνα μπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραμματισμό του Έργου. 0 ανάδοχοςδεν
Θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε μη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον
επιβλέποντα, εφόσον όμωςπροηγουμένωςέχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφωςσυγκεκριμένο αίτημα.
29.3 0 ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα συντάσσει αδαπάνωςκαι να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα
οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Εφαρμογής.
Τα κατασκευαστικά σχέδια Θα υποβάλλονται εγγράφωςειςτριπλούν, εγκαίρωςγια τιςκατασκευέςΠου αφορούν,
ώστε να υπάρχει διαθέσιμοςχρόνοςγια έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον έλεγχο ο
επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων με μία από τιςενδείξεις~ ή’για
επανυποί3ολή”. Στα σχέδια για επανυποβολή πρέπει να αιτιολογούνται σι λόγοι του χαρακτηρισμού αυτού. Καμιά
εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν μπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή πριν
επιστραφούν εγκεκριμένα τα κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά Σχέδια”
νοούνται τα λεπτομερή σχέδια, βάσει των οποίων Θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώςκαι σχέδια που
δείχνουν λεπτομέρειεςτων επί τόπου κατασκευαζομένων ειδών, τρόπουςκαι μεθόδουςκατασκευήςκαι πορεία
εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας,
τεχνικέςπροδιαγραφές, διαγράμματα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώςτο
είδοςκαι τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισμού στα οποία αφορούν.
29.4 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετεςπροδιαγραφέςπου τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια
εκτέλεσηςτου έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο
τηςεπίβλεψης. Τα παραδιδόμενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλεςτιςαπαιτούμενεςπληροφορίες
και να είναι συσχετισμένα μεταξύ τους. 0 ανάδοχος, παραλαμβάνονταςτα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε
περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, νά τιςεντοπίζει και να ζητάει πρόσθετεςδιευκρινίσειςαπό την επίβλεψη με
έγγραφό του, στο οποίο Θα επισημαίνει τα συγκεκριμένα σημεία ασάφειας, διαφωνίαςή ελλείψεων.
29.5 0 ανάδοχοςΘα συντάσσει κατά τη διάρκεια τηςκατασκευήςτου έργου τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με
την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχοςθα παραδώσει στον Εργοδότη
τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. σε τρείςσειρές, υπογεγραμμένα και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο «.dwg».
Τα σχέδια Θα περιέχουν όλεςτιςμεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσειςκαι εγκρίσειςτου αντίστοιχου σχεδίου, έτσι
που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώςτο αντίστοιχο τμήμα του έργου, όπωςέχει πράγματι εκτελεσθεί και
παραληφθεί, με τα ακριβή στοιχεία του, καθώςκαι δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίαςκαι συντήρησηςτου
ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν.
29.6 Για να διευκολυνθεί ο έλενχοςτων παραπάνω σχεδίων, ιδίωςσε περίπτωση που μεταγενέστερεςεργασίες
καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων ποιι καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ διάστρωση πλάκαςιιοιι καλύιι ιιι
δίκτυα), ο Ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια τηςκατασκευής, σχέδια
(ειςδιπλούν) σε αρχική μορφή, που Θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ”
πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόμενα και
υπογραφόμενα από την Επίβλεψη, Θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των ‘ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ”
σχεδίων. Επίσηςθα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στον εργοδότη.
29.7 Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα ωωτονραφίζει την υφιστάμενη κατάσταση και τιςπραγματοποιούμενες
επεμβάσεις και να εκτυπώνει με δαπάνεςτου έγχρωμες φωτογραφίες, ευκρινείς και καλλιτεχνικές σε καλής
ποιότηταςφωτογραφικό χαρτί σε διάσταση 18Χ27εκ. Οι φωτογραφίεςΘα λαμβάνονται πριν από την έναρξη των
εργασιών — κατά τιςπιο ενδιαφέρουσεςφάσειςεκτέλεσηςτου έργου — και μετά το πέραςτων εργασιών σύμφωνα
με τιςοδηγίεςτηςεπίβλεψηςκαι Θα παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή σταδιακά σε συσχέτιση με τιςυποβαλλόμενες
επιμετρήσεις, τιςοποίεςΘα συνοδεύουν υποχρεωτικά.

Άρθρο 30ο: Εργασίεςπου εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλουςαναδόχουι
— Φθορέςστιςεγκαταστάσειςαπό τον ανάδοχο

30.1 Ο κύριοςτου έργου διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εργολήπτεςή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργασιών
που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση, αφού προηγουμένωςενημερώσει και διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο, σι
δε αντίστοιχεςεργασίεςμπορεί να εκτελούνται παράλληλα με τιςεργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και να διευκολύνει τα πιο πάνω συνεργεία ή άλλουςεργολήπτεςγια την
απρόσκοπτη κατασκευή του όλου έργου. Σε καμία περίπτωση η ύπαρξη άλλων συνεργείων ή εργολάβων δεν
αποτελεί αιτiα για δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο ανάδοχοςδιαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των
εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον
ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρωςστην επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κάθε
διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου με άλλουςεργολήπτεςκαι συνεργεία επιλύεται οριστικά και αμετάκλητα από την
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αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Σύρου Ερμούποληςπου επιβλέπει το έργο.
30.2 0 ανάδονοc είναι υποχρεωμένοςνα ανοίγει. να υορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις
απαιτούμενεςοπέςδιέλευσης φωλιέςκαι αύλακεςνια τον εντοιχισμό σωλήνων ή σιωνδήποτε άλλων στοιχείων
Η/Μ εγκαταστάσεων’ σύμφωνα με τιςμελέτεςκαι τιςοδηγίεςτηςεπίβλεψης, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση
γιατί σι σχετικέςδαπάνεςπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο τηςμελέτης.
30.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή ~ μόρφωση από τον ανάδοχο’ οπών’ φωλεών και αυλακών σε κατασκευές
από σκυρόδεμα’ Χωρίςτην έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.
30.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου’ σε οποιαδήποτε κατασκευή,
βαρύνει τον ανάδοχο’ που είναι υποχρεωμένοςνα την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τιςκατασκευέςπου
υπέστησαν τη ζημία ή τη φθορά στην προτέρα τουςκατάσταση.

Άρθρο 31ο: Χρήση έργου ή τμήματόςτου πριν την αποπεράτωση

31.1 Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότηςπαρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί
όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τιςκείμενεςδιατάξειςκαι τους
συμβατικούςόρους
31.2 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τιςδιατάξειςτου άρθρου 169 και 157 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 32ο: Σύνδεση ι.κ δίκτυο Ο.Κ.Ω.

32.1 Ο ανάδοχοςυποχρεούται να φροντίσει με κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των εγκαταστάσεων με
τα δίκτυα των ΟΚ.’). (ΔΕΗ’ ΟΤΕ’ ΕΥΑΘ’ κλπ)
32.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που τιςκαταβάλλει απ’ ευθείας
στουςΟ.Κ.Ω.

Άρθρο 33ο: Εξυπηρέτηση οργανισμών και επιχειρήσεων κοινήςωφελείας(ΟΚ.’).)

33.1 Ο ανάδοχοςπρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα ΟΚ.’).’ που
Θα πρέπει να μετατεθούν.
33.2 Με τιςεργασίεςαυτέςο ανάδοχοςδε θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμωςνα παρέχει κάθε διευκόλυνση
για την εκτέλεση τους’ χωρίςνα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγουςκαθυστέρησηςή δυσχερειών στην
εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 34ο: Καθαρισμόςκατασκευών — εργοτα&ων — εγκαταστάσεων

34.1 Σ όλη τη διάρκεια των εργασιών’ ακόμη και μετά την αποπεράτωσή τουςμέχρι τη διάλυση του εργοταξίου
του, ο ανάδοχοςΘα είναι υπεύθυνοςγια τη διατήρηση τηςκαθαριότηταςκαι για την απομάκρυνση ή καταστροφή
των άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε μέρη και με τρόπο που θα εγκρίνουν οι ΔημόσιεςΑρχές.
34.2 Αμέσωςμετά την αποπεράτωση του έρνου ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα αφαιρέσει τιςάχρηστες
εγκαταστάσεις’ κατασκευές’ περιφράξειςκαι λοιπά υλικά’ να απομακρύνει τα προϊόντα και να μεριμνήσει για τον
καθαρισμό των χώρων με δαπάνεςτου. Είναι υποχρεωμένοςακόμη να απομακρύνει από το έργο τον εξοπλισμό’
τα μηχανήματα’ υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίμματα που προέρχονται από
την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει ι.κ ειδικευμένο προσωπικό όλουςτουςχώρουςκαι να
μεριμνήσει για ότι απαιτείται’ (ξ~’ττ~ ‚ιι χώιχιι vii ii ‚ιβαδςιθοίιν έ ι σι ικ ι Ι 1m’. X% ή0 Γι Και Μ ιιι m’ ιγk ι Κάθ~ αχ* ι ική
εργασία θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο με φροντίδα του και δαπάνεςτου’ μετά από εντολή τηςΥπηρεσίαςποt
έχει την επίβλεψη και σύμφωνα με τιςοδηγίεςτης. Οι εντολέςαυτέςσε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη
μείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου.
34.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχοςδεν συμμορφωθεί με τιςυποχρεώσειςπου αναφέρονται στιςπαραπάνω
παραγράφουςαυτού του άρθρου’ ο κύριοςτου έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει σε βάροςκαι για λογαριασμό
του αναδόχου τιςπαραπάνω προβλεπόμενεςεργασίεςκατεδάφισης’ απομάκρυνσηςκαι εκκαΘάρισης’ αφού θα έχει
περάσει χωρίςκαμία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την έκδοση της σχετικήςεντολής. Οι δαπάνεςτων εργασιών παρακρατούνται από την αμέσως
επόμενη πληρωμή.

Άρθρο 35ο: Γενικέςυποχρεώσειςαναδόχου

35.1 Ο ανάδοχοςέχει όλεςτιςυποχρεώσειςπου απορρέουν από τιςδιατάξειςτου άρθρου 138 του Ν.4412/16.
35.2 Ο ανάδογοςείναι υποχρεωμένοςνα εγκαταστήσει με δικέςτου δαπάνεςστο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα
από τουςόρουςυνιεινήςτου άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96 (π.χ. τεχνητός— φυσικόςφωτισμός’ πόσιμο νερό’ μέτρα
πυρανίχνευσης — πυρόσβεσης’ πρώτες βοήθειες’ αποδυτήρια’ ντους’ νιπτήρες’ αποχωρητήρια’ χώροι
ανάπαυσης).
35.3 Ο ανάδοχοςπρέπει να μεριμνήσει νια την τήρηση στα ερνοτάΕια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το
Νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείαςπου επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσηςτων
εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 778/80: «Περί μέτρων ασφαλείαςΚατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το
Π.Δ. 1073/81: «Περί μέτρων ασφαλείαςκατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσηςφύσεως
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού »‚ και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει’ καθ’ όλη τη διάρκεια
κατασκευήςτου έργου. Επίσης’ ισχύουν σι διατάξειςτου Π.Δ. 305/96: «Ελάχιστεςπροδιαγραφέςασφάλειαςκαι
υγείαςπου πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία
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92/57/ΕΟΚ», του Ν.1568/85: «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» Και TOU Ν.1430/84: «Κύρωση της62ης
ΔιεθνούςΣύμβασηςΕργασίας, Που αφορά τις διατάξεις ασφαλείαςστην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση
Θεμάτων που έχουν σχέση με αυτήν»’ Καθώςκαι του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ84 A) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
35.4 0 ανάδογοςυπονοεσύται να εφαρυόζει τιςπερί τάξεωςκαι ασφαλείαςεπί ατυχημάτων αστυνουικέςδιατάεεις
και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη’ που Θα συμβεί στον ίδιο’ στο Προσωπικό του
ή τρίτουςαπό ενέργειεςπου έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου’ άρθρο 138’ ~ 7’ του Ν.
4412/16.
35.5 0 ανάδονοι ένει την υποχρέωση να συιjπληρώνει και να τηρεί τα οριζόυενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα
στάδια κατασκευήςτου έργου’ σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/522003 του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με την
απόφαση Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.’ υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.889/03 (ΦΕΚ Β 16/141 03)’ επιβάλλεται η αναγραφή στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δημοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν
από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων’ κατά την εκτέλεση του έργου.
Οι υποχρεώσειςαυτέςυπενθυμίζονται’ καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του ΣυστήματοςΟργάνωσης&
ΔιαχείρισηςΑσφάλειαςκαι Υγείας(Σ.Ο.Δ.Α.Υ.ΕJ’ κατά την εκτέλεση του έργου.

Πρόληψη και αντιυέτωπιση του ερνασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δηυοσίων Έρνων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υi.
1.1 Υποχρέωση αναδόχου νια αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστήςασφάλειαςκαι υγείαςτου έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειαςκαι
ΥγείαςτηςΜελέτης’ να παρακολουθεί τιςεργασίεςόσον αφορά θέματα AYE. και να συντλαξει τον τελικό Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών’ στο δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι
ενδεχόμενεςτροποποιήσειςπου έχουν επέλθει. Συνεπώςο Φ.Α.Υ. συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με
την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένοςέτσι ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου’ έτσι
όπωςαυτό κατασκευάστηκε. Σε περiπτωση που δεν έχει τταραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον
ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη’ αυτόςυποχρεούται στη σύνταξή τουςαδαπάνωςγιατο Δημόσιο.

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
1.1.1 Γενικά: είδοςέργου και χρήση αυτού σύντομη περιγραφή του έργου ακριβήςδιεύθυνση του έργου στοιχεία του
κυρίου του έργου στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.
1.1.2 Πληροφορίεςγια υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινήςωφέλειας
1.1.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στιςΘέσειςεργασίας
1.1.4 Ρύθμιση τηςκυκλοφορίαςπεζών και οχημάτων εντόςκαι πέριξη του εργοταξίου
1.1.5 Καθορισμόςτων χώρων αποθήκευσηςυλικών και τρόπου αποκομιδήςαχρήστων
1.1.6 Συνθήκεςαποκομιδήςεπικινδύνων υλικών
1.1.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής’ εστίασηςκαι Α’βοηθειών
1.1.8 Μελέτες κατασκευής’ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι
ικριωμάτων’ αντιστηρίξειςμεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ και διατάξειςγια πρόσδεση κατά την εργασία σε
ύψος
1.1.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου’ σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσηςτου έργου
1.1.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων’ των πηγών κινδύνων και τηςεκτίμησηςεπικινδυνότηταςκάθε
φάσηςκαι υπόφασηςτου έργου με κλιμάκωση τηςεκτίμησηςεπικινδυνότηταςπ.χ.
Χ= χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ= μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ= υψηλή εκτίμηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο επιπλέον
απορρέοντεςκίνδυνοι.
1.1.11 Εναλλακτικέςμέθοδοι εργασίαςγια κινδύνουςπου δεν μπορούν να αποφευχθούν
1.1.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο Θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή
του’ καθώςκαι ειδικά μέτρα για εργασίεςπου ενέχουν ειδικούςκινδύνους(Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ.
305/96)

Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εεής:
1.1 .Α Γενικά: είδοςέργου και χρήση αυτού ακριβή διεύθυνση του έργου αριθμό αδείαςστοιχεία του κυρίου του έργου
στοιχεία του συντονιστή ασφάλειαςκαι υγείαςπου θα συντάξει το Φ.Α.Υ.
1.1.6 Στοιχεία από το μητρώο του έργου:
τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές
μελέτης
τα σχέδια «ωςκατασκευάσθη»
1.1 .Γ Οδηγίεςκαι χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειαςκαι υγείας’ τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τιςενδεχόμενεςμεταγενέστερεςεργασίεςκαθ’ όλη τη διάρκεια τηςζωήςτου έργου’ π.χ. εργασίες
συντήρησης’ μετατροπής’ καθαρισμού κλπ.
Ενδεικτικά σι οδηγίεςκαι τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσηςτων διαφόρων εργασιών’
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης’ αερίων’ ατμού κλπ)’ στην
πυρασφάλεια κλπ.
1.1.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίαςκαι Συντήρησηςτου έργου
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
 Τον Κανονισμό λειτουργίαςτου έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου από τους
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χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, Που Θα διανεμηθούν στουςχρήστες, ώστε κάθε
χρήστηςνα γνωρίζει ΠώςΘα χρησιμοποιήσει Το έργο και Τι Θα κάνει στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων.
 Οδηγίεςλειτουργίαςγια το προσωπικό λειτουργίαςκαι εκμετάλλευσηςτου έργου π.χ. οδηγίες
χρήσηςτου ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στη συγκεκριμένη εργολαβία, σε συνθήκεςκανονικής
λειτουργίαςκαι σε συνθήκεςεκτάκτου περιστατικού κλπ.
 Οδηγίεςσυντήρησηςτου έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένεςοδηγίεςγια την περιοδική συντήρηση του έργου.

35.6 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. συμπληρώνονται και τηρούνται στο ερνοτάξιο υε ευθύνη
του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία παρακολουθεί και
υποχρεώνει τον ανάδοχο για την τήρηση και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. — Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο
Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια τηςζωήςτου και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
35.7 Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.:j~]~ς~ι. δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην
οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση τηςπροσφοράςτου.
35.8 Ο ανάδοχοςυποχρεούται δαπάνηςτου να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδεςσε όλες
γενικά τιςθέσειςπου εκτελούνται εργασίεςκαι να φροντίζει για τη συντήρησή τους.
35.9 Ο ανάδογοςευθύνεται αποκλειστικά εξ’ ολοκλήρου ποινικά και αστικά νια κάθε ατύχημα που Θα οφείλεται στη
μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
35.10 0 ανάδοχοςυποχρεούται να ανακοινώσει αμέσωςστη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλεςτιςαπευθυνόμενεςή
κοινοποιούμενεςσε αυτόν διατανέςκαι εντολέςτων διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφάλειαςσε
όλη τη διάρκεια κατασκευήςτου έργου.
35.11 Ο ανάδοχοςέχει αποκλειστικά και εξ’ολοκλήρου τιςευθύνεςτου εργοδότη γιατο κατά την εκτέλεση του έργου
απασχολούμενο ερνατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που Θα συμβεί ατύχημα σε αυτό.
35.12 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία
εργαζομένων Ταμεία ΕπικουρικήςΑσφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε εργαζόμενοςδεν υπάγεται στι
περί Ι.Κ.Α. διατάξειςο ανάδοχοςυποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτοςασφαλιστική
εταιρία.

Άρθρο 360: Ειδικέςδαπάνεςπου βαρύνουν τον ανάδοχο

36.1 Στα νενικά έξοδα και το νενικό όφελοςτου αναδόχου περιλαμβάνονται και σι παρακάτω δαπάνες:
α) σι τοπογραφικέςεργασίεςπου Θα απαιτηθούν για την εφαρμογή τηςμελέτης, με τιςπιθανέςτροποποιήσειςτης
β) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων Εφαρμογής, Ημερολογίου,
δακτυλογραφήσειςκαι φωτοτυπίεςαυτών, καθώςκαι η εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 37ο: Δημοσιεύσεις— Φύλαξη του ερνοταξίου, των υλικών και του έρνου
— Προστασία τηςβλάστπσηςΑρχαιότnτες

37.1 Απανορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίςπροηγούμενη έγκριση τηςεπιβλέπουσαςτο έργο
Διεύθυνσηςτου Δήμου Σύρου Ερμούπολης., οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση με το έρνο.
37.2 Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα διαθέσει όσουςφύλακεςαπαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των
υλικών και του έργου μέχρι την προσωρινή παραλαβήτου.
37 3 C) ανήδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα μεριμνήσει για την τοποθέτηση κά~ων απορριμμάτων σε κατάλληλες
θέσειςκαι για τη διατήρηση των χώρων εργασίαςκαθαρών και απαλλαγμένων από άχρηστα υλικά, καθώςεπίση
και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσηςσε ειδικά containers μέχρι την απομάκρυνσή τους, ώστε να μην
παρεμποδίζονται η λειτουργία των καταστημάτων και η κίνηση των διερχομένων.
37.4 0 ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα ί3λάστηση, όπως δένδρα και
θάμνουςπου βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του
έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτηςΘα είναι υπεύθυνοςγια κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη
δένδρων και θάμνων η οποία Θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.
37.5 Ο Ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα ειδοποιεί αμέσωςτην Δ/σα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή του
έργου βρεθούν αρχαιότητεςή οποιαδήποτε έρνα τέχνης. Οι διατάξειςγια τιςαρχαιότητεςεφαρμόζονται και στην
περίπτωση αυτή, άρΘρο 1385 12 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 38ο: Βλάβεςστα έρνα  Αναννώριση αποίημιώσεων

38.1 Ο ανάδογοςδε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο
έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια,
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσειςυπαιτιότηταςτου φορέα κατασκευήςτου έργου ή ανωτέρας
βίαςτης~ 1 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα αποκαταστήσει τιςβλάβεςπου
τον βαρύνουν με δικέςτου δαπάνες.
38.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξειςτου άρθρου 157 του Ν.4412/16.
38.3 Αν το έρνο ή τμήμα αυτού παραδοθεί νια χρήση πριν από την παραλαβή σι βλάβες, κλοπέςή βανδαλισμοί
από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτόςαν άλλως
ορίζεται στη σύμβαση. Κατ’ εξαίρεση για βλάβεςτου έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο
των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσηςανάλογηςμε
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τη ζημία, Το ποσό τηςοποίαςκαθορίζεται με συνεκτίμηση του είδουςκαι τηςέκτασηςτων βλαβών και των ειδικών
συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
38.4 0 ανάδοχοςυποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευήςεύλογη προθεσμία τα
ελαττώματα του έρνου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια τηςκατασκευήςκαι μέχρι την οριστική παραλαβή.
Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέαςκατασκευήςτου έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε
βάροςτου αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματόςτου να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδεςκαι η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογεςδαπάνεςγίνεται
σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
38.5 Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα Βία μπορεί να δικαιολογήσει
παράταση των προθεσμιών εκτέλεσηςτων εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 39ο: Επιστροφή εννυήσεων καλήςεκτέλεσης

39.1 Η εννύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων τηςσύμβασηςκατά το
άρθρο 132 του Ν. 4412/16, μειώνεται αμέσωςμετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινήςπαραλαβήςκαι σι
εγγυήσειςπεριορίζονται στο 20% του ποσοστού της56β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16. Το τελευταίο μέρος
των εγγυήσεων αποδίδεται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικήςπαραλαβήςκαι τη σύνταξη του τελικού
λογαριασμού.

Άρθρο 40ο: Υποκατάσταση αναδόχου  Υπεονολαβία

40.1 Σύμφωνα με το άρθρο 164, 51 του Ν. 4412/16 η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρουςή όλου του
έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίςέγκριση του φορέα κατασκευήςτου έργου. Η υποκατάσταση του
αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρουςή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά
υπό τιςπροϋποθέσειςτηςπερίπτωσηςδ’ τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται,
χωρίςέγκριση τηςΠροΙσταμένηςΑρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της
ΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει εκχωρήθει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίςέγκριση κηρύσσει
έκπτωτο τον ανάδογο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους
του αναδόχου. υπεργολαί3ική ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών του έργου.
40.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξειςτου άρθρου 164 του Ν.4412/16.
40.3 Σύμφωνα με το άρθρο 166 5 1 του Ν. 4412/16 νια την αναννώριση υπεργολάβου ωςεγκεκριμένου, με τις
συνέπειεςτηςπαρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του
υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου
άρθρου. Στο συμφωνητικό τηςυπεργολαβίαςπρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα σι εργασίεςή το μέροςτου
έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώςκαι η αξία τηςσύμβασηςυπεργολαβίας.
40.4 Σύμφωνα με το άρθρο 166 5 5 του Ν. 4412/16 η διευθύνουσα υπηρεσία, με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να
μην εγκρίνει τη σύσταση της υπερνολαβίας, σι δε λόγοι μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε
τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίωςαπό την υπηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων,
σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του
έργου που συμφωνήθηκε ωςαντικείμενο τηςυπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή τηςδιευθύνουσαςυπηρεσίας, Περί
μη έγκρισηςτηςσύστασηςτηςυπεργολαβίας, εκδίδεται μόνο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τηςπαραγράφου
Ι του άρθρου 165 του Ν. 4412/16 και κοινοποιείται αμέσωςστον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τιςδιατάξεις
του άρθρου 143 του N. 4412/16, κα0ώςκαι στην προϊσταμένη αρχή, μαζί με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος
συμφωνητικού σύστασηςτηςυπεργολαβίας.
40.5 Η έγκριση τηςυπερνολαβίαςέχει τιςεΕήςσυνέπειες:
α) Το ποσό τηςσύμβασηςτηςυπεργολαβίας, όπωςαυτό προκύπτει ιδίωςαπό τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον
υπεργολάβο προςτον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό τηςεμπειρίας.
β) Για το ποσό τηςσύμβασηςυπεργολαβίαςο ανάδοχοςδεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίαςγια χρήση στο
Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ.
ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλεψης.
40.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξειςτου άρθρου 165 και 166 του Ν.4412/16.

Άρθρο 41ο: Έκπτωση αναδόγου — Διακοπή εργασιών — Λύση τηςσύμβασης

41.1 Σύμφωνα με το άρθρο 160 5 1 του Ν. 4412/16, εάν ο ανάδοχοςδεν εκπληρώνει τις συμβατικέςτου
υποχρεώσειςή δε συμμορφώνεται με τιςγραπτέςεντολέςτηςΥπηρεσίας, που είναι σύμφωνεςμε τη σύμβαση ή το
νόμο, κηρύσσεται έκπτωτοςαπό την εργολαβία. Η τήρηση τηςδιαδικασίαςκαι σι συνέπειεςγια τον ανάδοχο
καθορίζονται από τιςυπόλοιπεςπαραγράφουςτου ιδίου άρθρου.
41.2 Η διαδικασία και σι συνέπειεςτηςδιακοπήςεργασιών και διάλυσηςτηςσύμβασηςείτε από υπαιτιότητα
αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευήςδιέπονται από τιςδιατάξειςτων άρθρων 160 και 161 του Ν.
4412/16.

Άρθρο 42ο: Διαφωνίες— Ενστάσειι — Διαιτησία

42.1 Σύμφωνα με το άρθρο 174 5 1 του Ν. 4412/16, κατά των πράεεων ή παραλείwεων τηςΔιευθύνουσας
Υπηρεσίαςπου προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόγου χωσεί ένσταση που κατατίθεται στην αρμόδια
Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των πράξεων ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την
κοινοποίηση τηςπράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 174 5 2 Ν. 4412/16, η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη
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Αρχή’ η οποία υποχρεώνεται να εκδώσει απόφαση εντός2 μηνών από την κατάθεση τηςένστασης.
42.2 Σε περίπτωση απόρριψηςτηςένστασηςή παρέλευσηςάπρακτηςτηςδίμηνηςπροθεσμίας’ ο ανάδοχος
μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείαςσε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών. Η διαδικασία περιγράφεται στις5 3 —

17 του ίδιου άρθρου.
42.3 Σύμφωνα με το άρθρο 175 51 του Ν. 4412/16’ κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που
Προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευήςδημόσιου έργου επιλύεται με προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις
διατάξειςτου Κώδικα Διοικητικήςή ΠολιτικήςΔικονομίας. Η διαδικασία διέπεται από τιςεπόμενεςπαραγράφουςτου
ιδίου άρθρου.

Άρθρο 43ο: Ασφαλίσειςγια ατυχήματα — Ασφάλιση έργου

Σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία’ κάθε έρνο ασφαλίζεται ωςπροςτιςυλικέςζημιέςκαι απώλειες
και τιςαστικέςευθύνεςγια σωματικέςβλάβεςκαι απώλειεςή ζημιέςπεριουσίαςτρίτων’ όπωςορίζεται:
Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας’ υλικής ζημιάς ή καταστροφής μερικής ή ολικής Κατά τις
περιόδουςεκτέλεσηςκαι συντήρησηςτου έργου.
Ασφάλιση αστικήςευθύνηςγια σωματική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθεςψυχική οδύνη’ ηθική βλάβη ή
και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζημιά περιουσίαςπου ανήκει σε τρίτουςκατά τιςπεριόδουςεκτέλεσηςκαι
συντήρησηςτου έργου.
Ασφάλιση διασταυρούμενηςαστικήςευθύνηςτων συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικέςζημιέςσε
περιουσιακά στοιχεία και για σωματικέςβλάβεςσε περιόδουςεκτέλεσηςτου έργου.
Ασφάλιση κατά παντόςκινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί
για την κατασκευή του έργου.
Ασφάλιση υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζημιών κατά την περίοδο
εκτέλεσηςτου έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου.
Ασφάλιση τηςεργοδοτικήςευθύνηςτου αναδόχου έναντι του απασχολούμενου προσωπικού κατά τιςπεριόδους
εκτέλεσηςκαι συντήρησηςτου έργου.
Τα ελάχιστα όρια κάλυψηςτηςαστικήςευθύνηςέναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωματικέςβλάβεςή θάνατος
200.000 €1 άτομο’ 1.000.000 € / περιστατικό (ομαδικό ατύχημα) και υλικέςζημιές(θετικέςκαι αποθετικές) 300.000
€ / περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύοςτηςασφάλισηςθα είναι τουλάχιστον το
ποσό των 1.200.000 Ε.
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε νόμιμη ισχύ θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του ‘Εργου το αργότερο
εντόςείκοσι (20) ημερών από την υτrονραφή τηςσύμβασηςτου έργου.

43.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
43.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχοςοφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται
με τιςδιατάξειςτηςκείμενηςΝομοθεσίας’ όπωςισχύει κατά την ημέρα σύναψηςτων ασφαλιστικών συμβάσεων.
43.1.2 Ομοίωςοφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής‘Ενωσης και να
συμμορφώνεται προςτιςδιατάξειςτων Κοινοτικών Οδηγιών.
43.1.3 Ο Ανάδοχοςοφείλει να συμμορφώνεται με τουςόρουςτωνασφαλιστηρίων.
43.1.4 Ωςασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση’ σύμφωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 102 του Ν.Δ.
400/1970’ όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι αντασφαλίσειςδεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.
400/1970 (όπωςτροποποιήθηκε και ισνύει σήμερα) και συνεπώςδεν γίνονται δεκτέςωςασφαλιστήρια του Έρνου.
43.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα’ ή στην αλλοδαπή’ θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα τηςεκδότριαςκαι διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως
τροποποιή9ηκε με το ΙΙ.Δ. 118/1986.
43.1.6 Οι παρεχόμενεςασφαλίσειςδεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τιςυποχρεώσεις
και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του ‘Εργου’ ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προβλεπόμενεςαπό τιςσχετικέςασφαλιστικέςσυμβάσειςεξαιρέσεις’ εκπτώσεις’ προνόμια’ περιορισμούς κλπ.’
και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και
πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψηςτων πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
43.1.7 Όλεςσι ασφαλιστικέςσυμβάσεις:
 θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
 θα περιλαμβάνουν όρουςσι οποίοι θα συμμορφώνονται πλήρωςμε τιςδιατάξειςτηςκείμενηςνομοθεσίας, όπως
ισχύει κατά την ημέρα σύναψηςτων ασφαλιστικών συμβάσεων.
43.1.8 Η εκ μέρουςτου Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάροςκαι που
είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων τηςασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος
τηςασφαλιστικήςπεριόδου.
43.1.9 Οι ασφαλιστικέςεταιρείεςθα λειτουργούν νόμιμα’ με δόκιμη δραστηριότητα’ σε χώρεςμέλη τηςΕυρωπαϊκής
‘Ενωσηςκαι του Ε.Ο.Χ.’ θα είναι φερέγγυεςστο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο
και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίςνα παραβιάζονται σι όροι των Τευχών Δημοπράτησηςκαι η
Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών’ ο δε Ανάδοχοςυποχρεούται στην
υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούςελέγχου.
43.1.10 Όλεςσι ασφαλιστικέςσυμβάσειςθα συνάπτονται σεΕΥΡΩ.
43.1.11
(1) Ο Ανάδοχοςυποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά
που υπέβαλε ωςδιαγωνιζόμενοςκαι κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε.’ υπόψη των διαγωνιζόμενων’
όπωςεπίσης και τιςεν συνεχεία έρευνες και μελέτεςπου εκτέλεσε/ συνέταξε ωςανάδοχος.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του’ αποθηκών του κλπ. από τους
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εκπροσώπουςτων ασφαλιστών, αν Του ΤΟ ζητούν.
Εττισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράςή βλάβηςπου θα συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία
ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχοςυποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τουςασφαλιστέςτου.
(2) 0 ΚτΕ έχει το δικαίωμα
 να εrnκοινωνεί απ ευθείαςμε τουςασφαλιστές
 να παρέχει στουςασφαλιστέςστοιχεία που έχει υποβάλει ολνάδοχος
 να παρέχει στουςασφαλιστέςστοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματοςτούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης
αποζημιώσεις.
43.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και σι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα
δημοσίαςτάξεωςτου άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400(1 970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα
αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικήςεταιρίαςκρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσηςτης
ασφαλιστικήςσύμβασης’ αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένουςκανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της
αντικειμενικήςευθύνης’ η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

43.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ME ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ
43.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικήςεταιρείας’ ή τροποποίηση των όρων τηςασφαλιστικήςσύμβασης’ ή
αμφότερα’ ο Ανάδοχοςυποχρεούται να συμμορφώνεται εντόςμηνόςαπό τη σχετική ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που Ανάδοχοςπαραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τιςασφαλιστικέςτου υποχρεώσεις, ή σι
ασφαλίσειςπου συνομολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν μη συμβατέςμε τιςαντίστοιχεςσυμβατικές απαιτήσεις’
ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνεςτου Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές)
σύμβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα
ασφάλιστρα και σι σχετικέςδαπάνεςσύναψηςτης(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός
15 ημερολογιακών ημερών από ης σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής’ Θα
επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίςη καταβολή να έχει
συντελεσΘεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
 να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τουςτόκουςυπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προςτον Ανάδοχο’ αν
υπάρχει.
 ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τουςτόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσηςεγγυήσειςπου
έχει στα χέρια του.
 ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τουςτόκουςυπερημερίας) με τιςνόμιμεςδιαδικασίεςείσπραξηςοφειλής
προςτο Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίαςθα υπολογίζονται :
 για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολήςτουςκαι
 για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησηςπροςτον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών.
43.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχοςαμελεί’ ή δυστροπεί να καταβάλει στουςασφαλιστέςτο οφειλόμενο ποσό
των ασφαλίστρων’ ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα
ασφάλιστρα στουςασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση
του
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρουςτου ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε’ προσαυξημένων
με τουςτόκουςυπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ.
43.2.1. Οι τόκοι υπερημερίαςΘα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολήςτων ασφαλίστρων.
43.2.3 0 Ανάδοχοςυποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν
μπορεί να εισπραχΘεί από τουςασφαλιστέςλόγω εξαιρέσεων’ απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τουςόρουςτων
ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίαςτου Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα
 να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προςτονΑνάδοχο
 ή να εκπίπτει από τιςεγγυήσειςπου έχει στα χέρια του.
43.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήιμε ασφαλιστική σύμβαση,
παραλείψει’ ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ’ για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία’ ο
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης’ ή
καταβολήςαποζημίωσηςκλπ.’ σύμφωνα με τουςόρουςτηςΣύμβασης. Ο ΚτΕ’ σε περίπτωση δυστροπίαςτου
Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προςτον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή
του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχήςπληρωμή’ ο ΚτΕ Θα το εκπέσει από τιςοποιασδήποτε φύσηςεγγυήσειςπου
έχει στα χέρια του.
43.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικήςδιακοπήςτων εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το ‘Εργο’ σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται’ Θα ασφαλισΘεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα
έξοδα τηςασφάλισηςαυτήςθα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

43.3 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση αδυναμίαςτου Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση πριν την υπογραφή της σύμβασης
του έργου, θα πρέπει να προσκουίσει πριν την υπονραφή της σύυί3ασηςαπαραιτήτως“Βεβαίωση Ασφάλισης”
(CονeΓ Note), όπου να αναφέρονται σι ασφαλιστικέςκαλύψειςκαι τα όρια αποζημίωσηςπου Θα περιλαμβάνει το
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ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συιiβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντόςδεκαπέντε (15) ηι.ιερών
από την υπογραφή τηςσύυβασης.

43.4 ΑΣΦΜΙΣΗ TOY ΠΡOΣΩΠΙΚΟΥ TOY ΕΡΓOΥ
43.4.1 0 Ανάδοχος υττογρεούται να έχει ασφαλισυένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταυεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία
(Διατάξειςπερί ΙΚΑ κλπ)
28.4.2 0 Ανάδογοςυπογρεσύται να ασφαλί&ι το εργατοτεγνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυγηυάτων
σε ασφαλιστικέςεταιρείεςπου λειτουργούν νόιiιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατά(ειςτης
ισχύουσαc Νοιiοθεσίας(περί ΙΚΑ κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσηςφύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, σι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσηςφύσεωςσυνεργάτεςτου αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
43.4.3 0 ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχοςυποχρεούται
να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.
43.4.4 01 όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια τηςσύμβασηςεκτέλεσηςτου έργου.

43.5 ΑΣΦΜΙΣΗ TOY ΕΡΓOΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤOΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΡΙ ΤΡΙΡΩΝ
ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚOΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜOΥ

43.5.0 Ασφάλισn έναντι υλικών ~ηιiιών
O Ανάδοχοςυποχρεούται να ασφαλίσει πλήρωςκαι «κατά παντόςκινδύνου» και σύμφωνα με την Ελληνική και
Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συμβατική δαπάνη
χωρίςΦΠΑ).
Η ασφαλιστική κάλυψη Θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίαςή καταστροφήςμερικήςή ολικής, που
οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτόςαπό:
α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικήςδύναμηςστη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της
συνταγματικήςτάξηςτηςχώρας.
β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειαςαπό πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού
καυσίμου.
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση προςτην
ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα.
δ. πρόστιμα ή/και ποινικέςρήτρες.
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα ΠάσηςΦύσεωςΥλικά από τη παραλαβή τουςμέχρι την ενσωμάτωσή
τουςστο έργο.
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώςγια το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα αναπροσαρμόζεται
ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τιςτυχόν τροποποιήσεις(θετικέςή αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου.
Επίσηςμε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘κατά παντόςκινδύνου” και η τυχόν «παρακείμενη περιουσία», σι
μόνιμεςή/και προσωρινέςεργοταξιακέςεγκαταστάσειςτου Αναδόχου, καθώςεπίσηςκαι ο εν γένει μηχανολογικός
εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του ‘Εργου.
Η διάρκεια τηςασφάλισηςαρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει με το πέραςτης
περιόδου “υποχρεωτικήςσυντήρησης”.

43.5.1 Ασφάλιση ΑστικήςΕυθύνηςέναντι Τρίτων
α Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι Τρίτων και σι ασφαλιστές θα
υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσειςσε Τρίτουςγια σωματικέςβλάβεςή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική
βλάβη και για υλικέςζημιέςσε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου Μελετών  Κατασκευών και περιόδου συντήρησης εξαιτίαςτων εργασιών κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής, αποκατάστασηςζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και
εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Θα καλύπτονται επίσηςκαι ζημιέςσε όμορεςιδιοκτησίες(εγκαταστάσεις.
β Διάρκεια τηςΑσφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή τηςΣύμβασηςκαι λήγει με την Οριστική Παραλαβή του ‘Εργου
γ . Αποζημίωση
(1) Κατά ελάχιστον η ασφάλιση ΑστικήςΕυθύνηςέναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσηςτου Έργου, θα
περιλαμβάνει:
Για υλικέςζημιές(θετικέςή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων
Τρίτων
Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο
Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων
(2) Ο Ανάδοχοςθα είναι ασφαλισμένοςγια την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησηςτου
Έργου.
(3) Θα καλύπτεται επίσηςκαι η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχημάτων στο
εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.

43.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισυού.
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α Με το ίδιο ωςάνω ασφαλιστήριο Θα καλύπτεται και ο Κύριοςή Βασικός(Ειδικόςκαι ΣυνήθηςΒαρέωςΤύπου)
ΜηχανικόςΕξοπλισμός, ο οποίοςΘα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του ‘Εργου.
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ’ ελάχιστον σι παρακάτω κατηγορίεςμηχανημάτων:
(1) Συνήθης Κύριος ΜηχανικόςΕξοπλισμός«Βαρέως Τύπου)> ΑυτοκινούμενοςΔιαμορφωτήρες(ισοπεδωτήρες)’
Προωθητήρες’ Φορτωτές Χωματοσυλλέκτες (αποξεστές), Εκσκαφείς’ Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers),
Αυτοκινούμενες αντλίες σκυροδέματος’ Διαστρωτήρες σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή ανάλογου)’
Πασσαλοεμπήκτες’ Μηχανήματα κατασκευήςεγχύτων πασσάλων’ Ασφαλτοδιανομείς(Federal), Διαστρωτήρες
ασφαλτομίγματος(Finishers), Γερανοί’ Οδοστρωτήρες.
Μη αυτοκινούμενος
Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’ (Σταθερές) αντλίες σκυροδέματος’ Θραυστικά συγκροτήματα’
Συγκροτήματα παραγωγήςασφαλτοσκυροδέματος’ Δομικοί πυργογερανοί.
(2) ΕξειδικευμένοςΚύριοςΜηχανικόςΕξοπλισμός
Όπως π.χ.: Συγκροτήματα ολισΘαίνοντος ή(και αναρριχόμενου ξυλοτύπου’ εξοπλισμός ειδικών συστημάτων
γεφυροτrοιΙαςμε χρήση προκατασκευασμένων δοκών κλπ.
β. Στο Ασφαλιστήριο Θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα
των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίεςαντικατάστασηςτων
μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιαςδυναμικότητας.
γ.σ μηχανικόςεξοπλισμόςθα είναι ασφαλισμένοςέναντι οποιασδήποτε απώλειαςή ζημιάς (εξαιρούμενων των
ίδιων εσωτερικήςφύσεως μηχανικών ή ( και ηλεκτρολογικών βλαβών)’ που οφείλονται ή προκαλούνται από
Ανωτέρα Βία’ Ανθρώπινο λάθοςή / και τυχαία περιστατικά.
δ.Ο Ανάδοχοςδεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση’ να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν
ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματοςκλπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέραςβίας.
ε.Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση’ την μεταφορά και τουςαναγκαίουςελιγμούςόλων
των μηχανημάτων προςκαι από την περιοχή του ‘Εργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την
χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνσή τουςαπό αυτό .

43.6 ΑΣΦΑΛIΣΗ ΑΥΤΟΚIΝΗΤΩΝ ΚΑ’ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)
43.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία’ σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία’ τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τιςανάγκεςκαι την εξυπηρέτηση των Ερευνών’ Κατασκευών και
συντήρησηςτου ‘Εργου’ σύμφωνα με τιςισχύουσεςσχετικέςδιατάξεις.
43.6.2Υπεύθυνοςγια την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος’ ο
οποίοςυποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο’ όποτε του ζητηθεί.
43.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα’ υποχρεωτικώςθα καταρτισθεί εγγράφως’
χωρίςτα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρωςάλλη ρύθμιση. .

43.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων’ πέρα από την υποχρεωτική
ασφάλιση’ η επιπλέον ασφάλιση’ η οποία επιβάλλεται από την κείμενη Νομοθεσία’ μπορεί να γίνει και με ενιαίο
ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το μηχανικό εξοπλισμό. .

43.6.5 Διευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούμενα Μηχανήματα ‘Εργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον
αριθμό κυκλοφορίαςτουςκαι όχι τον αριθμό πλαισίου τους.
43.6.6 ΩςΑυτοκινούμενα Μηχανήματα ‘Εργων, που εφοδιάζονται με πινακίδεςΜ.Ε.’ είναι όσα ορίζονται σύμφωνα
με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13ε/572005) του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια
Επιτροπή Κατάταξης.
43.6.7 Τα όποια μηχανήματα εκτελούν την ίδια εργασία με αυτοκινούμενα Μ.Ε. χωρίςνα είναι τοποθετημένα επi
αιιτοκινούιιενοιi πλαισίου (ιΣΤΑΤIΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ FΡΓΩΝ) δεν εμιιίιι ιουν ‚ιιι’ ιιιιοχρεώιτειςικιq~λιοΓ~ς ιης

• παρούσαςπαραγράφου.
43.7 ΕIΔIΚΟI ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑI ΣΤIΣ ΑΣΦΜIΣΤIΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντόςκινδύνου» θα περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε σι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
43.7.1 Στην έννοια τηςλέξηςΑσφαλιζόμενοςπεριλαμβάνεται ο Ανάδοχοςκαι το πάσηςφύσεωςπροσωπικό που
απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίαςμε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου ‘Εργου’ καθώς
επίσηςκαι ο Κύριος του ‘Εργου (ΚτΕ), σι τυχόν Υπεργολάβοι και σι Μελετητές.
43.7.2 Ο ΚτΕ.’ σι εκπροσωπούσεςΥπηρεσίεςκαι το εν γένει προσωπικό τους’ σι Σύμβουλοι του ΚτΕ (και /ή των
Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα’ σύμφωνα με τουςόρους και τις
εξαιρέσειςτηςασφαλιστικήςκάλυψηςμε την εφαρμογή του παραρτήματος“Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων”
(cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.
43.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία Θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:
 του Αναδόχου
 και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του
 και / ή του ΚτΕ
 και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους
 Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή
συνυπευθυνότητάς τουςστη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων’ οι οποίοι
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο ΑστικήςΕυθύνηςέναντι Τρίτων’ θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και (ή
ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησηςγια άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που
σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ωςανώτατα όρια ευθύνης
των ασφαλιστών.
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43.7.4 Σε περίπτωση ολικήςή εκτεταμένηςμερικήςκαταστροφήςή βλάβηςτου ‘Εργου, Προκειμένου η ασφαλιστική
εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση, Πρέπει να έχει λάβει Προηγουμένως
την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση τηςΥπηρεσίας.
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίςάλλες
διατυπώσεις( ειδικές, ή αλλού είδουςεντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά
τηςασφαλιστικήςεταιρείαςγια την καταβολή τηςαποζημίωσηςεκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική
εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από
αίτηση τηςτελευταίαςγια το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση τηςαπαίτησηςαυτήςτου Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις
ευθύνεςκαι υποχρεώσειςτου, που απορρέουν από την Σύμβαση.
43.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματοςανταγωγήςκατά τηςΥπηρεσίας, των Συμβούλων της,
των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.
43.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίςτην έγγραφη, με συστημένη
επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακέςημέρες, σχετική ειδοποίηση τηςασφαλιστικήςεταιρείας, τόσο προς
τον Ανάδοχο, όσο και προςτην Υπηρεσία Επίβλεμιης.
43.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων τηςπαραγράφου 43.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη τηςΥπηρεσίας
και! ή των Συμβούλων τηςκαι ! ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα
(Ευθύνη Προστήσαντος).
43.7.8 Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική Σύμβαση συν
συμπληρωματικέςσυμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματοςτηςυποασφάλισης.

Άρθρο 44ο: Εκπροσώπηση αναδόγου  Επίδοση εγγράφων

44.1 Σύμφωνα με το άρθρο 143 ~ 1 του Ν. 4412/16, σι κοινοποι σει ε ά ων τ Υ εσία π τον ανάδο
ή τον αντίκλr’το γίνονται με όργανο τηςΥπηρεσίαςή με οποιοδήποτε δημόσιο όρνανο ή με δικαστικό επιμελητή. Για
την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα σι οικείεςδιατάξειςτου
Κώδικα ΠολιτικήςΔικονομίας.
44.2 Σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν.4412!16 η ανάδοxοςεπιχείρηση γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη
νόμιμη εκπροσώπηση τηςή τουςτυχόν πληρεξούσιους.
44.3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/86, του ΥΠΕΧΩΔΕ, σι σχετικέςμε τιςεπιδόσειςεγγράφων διατάξειςείναι τα άρθρα
222 και επόμενα του Κώδικα ΠολιτικήςΔικονομίας.

Άρθρο 45ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεωςτου έρνου

45.1 Δε θα πραγματοποιούνται οχλιούσεςερνασίεςκατά τιςώρεςκοινήςησυνίαc.
45.2 Κατά τις ερνασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή
διαρροήςσκόνηςσε άλλουςπλην των επισκευαζομένων χώρων.
45.3 Κατά τις εργασίες απόρριwης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθμίζει με υπαλλήλουςτου και κατάλληλεςπινακίδες.
45.4 Απανορεύεται n piwn υλικών από wηλά, εκτόςεάν υπάρχει επιτηρητήςπου θα φροντίζει να φράσσεται ο
επικίνδυνοςχώρος, να προσέχει μην πλησιάσει κανείςκαι να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.Δ.
1073/81.
45 5 Τα υλικά αποεηλώσεων θα απουακρύνονται το πολύ εντός48 ωοών από τον χώρο του έργου, με ευθύνη και
δαπάνεςτου αναόόχου, χωρίςκαμία πρόσθετη αποζημίωσή του. () ανάόοχοςυττοχρεουται να διατηρεί τους
χώρουςεντόςκαι εκτόςτου κτιρίου καθαρούς, να απομακρύνει αμέσωςτα μπάζα τα οποία θα συγκεντρώνει σε
συγκεκριμένο χώρο στην αυλή που Θα υποδείξει η επίβλεψη και να μη δημιουργεί εστίεςμόλυνσης.
45.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση ερνασίαςυπερωριακήςή κατά τιςαργίεςσύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Νόμος. Σε
περίπτωση εκτέλεσηςτέτοιαςεργασίαςο ανάδοχοςδεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αμοιβή. Κατά την εκτέλεση
μιαςτέτοιαςεργασίαςο ανάδοχοςέχει υποχρέωση να τηρεί όλουςτου Νόμουςκαι Κανονισμούςπου αναφέρονται
στην εκτέλεση τηςπαραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι
τέσσερις(24) ώρεςτουλάχιστον τον επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά πέραν
της 14:30 ή σε ημέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού λάβει προηγουμένως τις σχετικές άδειες
(Επιθεώρηση Εργασίαςκαι Αστυνομία).
45.7 Αμέσωςμετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσήςτους, ο ανάδοχοςέχει υποχρέωση
να επισημάνει το εργοτάΕιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήμανση ακόμη και φωτεινή και προστατευτικό
περίφραγμα στα επικίνδυνα σημεία του έργου, να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάλr’wηςτων πεζοδρομίων,
να τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα μετον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο μετα κατάλληλα μέσα, ώστε να
γίνεται αμέσωςαντιληπτή η ακριβήςθέση του από κάθε διερχόμενο πεζό ή όχημα ημέρα και νύχτα, να εκδίδει
ειδικέςάδειεςαπό τιςΑστυνομικέςΑρχέςκλπ. χωρίςπρόσθετη αποζημίωση
45.8 Οι εργασίεςεκσκαφών σε θέσειςπου υπάρχουν ενκαταστάσειςεναέριων ή υπογείων δικτύων γενικά, πρέπει
να εκτελούνται με τη μεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζημίεςή ατυχήματα, για τα οποία ο ανάδοχοςθα
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχοςπρέπει να μεριμνήσει με δαπάνεςτου και ερχόμενος
σε επαφή με τιςαρμόδιεςΥπηρεσίεςκαι Οργανισμούςνα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και τα σχετικά
στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε δοκιμαστική εκσκαφή για την
επισήμανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους.
45.9 Για κάθε διακοπή τηςκυκλοφορίαςπεζών και οχημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου,
ο ανάδοχοςπρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα τηςΑστυνομίας(Τροχαίαςκίνησης).
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4510 0 ανάδοχοςυποχρεώνεται με δαπάνεςτου να τοποθετήσει πινακίδα που Θα αναφέρει τον τίτλο Του έρνου, το
όνομα του Κυρίου του Εργου, των συνεργατών του, το όνομα του Αναδόχου, των μελετητών και των συνεργατών
του. Με το πέραςλειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει με δικά του έξοδα και να αποκαθιστά
τον χώρο στην αρχική κατάστασή του.
45.11 0 ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα διαθέτει το κατάλληλο μεταφορικό υέσο νια την επίβλεwη.
45.12 0 ανάδοχοςτοποθετεί τα υλικά’ τα μηχανήματα. ικριώματα κλπ. σε σημεία του κτίριου, όπου του υποδείξει η
επίβλεψη’ λαμβάνει όλα τα απασαίτητα μέτρα ασφαλείαςπροςαποφυγή ατυχημάτων, εστιών μόλυνσrιςκλπ.
45.13 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένοςνα μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση όλων των
απαιτούμενων αδειών. καθώςκαι άλλων τυχόν εγκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία για παρακώλυση τηςκυκλοφορίας
κατά την μεταφορά υλικών από και προςτο εργοτάξιο, από την πολεοδομία για έκδοση άδειαςμικρήςκλίμακας,
4θωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τιςο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδογο βαρύνει κάθε δαπάνη μτι κατανομα(όμενη ρητά
αλλά είναι ανανκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή
απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσηςπλευράςσε σχέση με τιςκείμενεςδιατάξειςόπωςκαι κάθε
είδουςεπισφαλή έξοδα και όφελοςεργολάβου.
45.14 0 ανάδοχοςστην περίπτωση τοποθέτησηςικαιωμάτων και εκτέλεσηςεργασιών που εΕυπηοετούν το έρνο
(π.χ. καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων), σε κοινόχρηστουςΧώρουςίπε(οδρόμια, πε~όδρομους) αρμοδιότητας
Δήμου Σύρου Ερμούποληςδεν απαιτείται να λάβει ιδιαίτερη έγκριση από την Δ/νση Οδοποιίας και την Δ/νση
Μελετών Αρχιτεκτονικών ‘Εργων. δεδομένηςτηςαπόφασης για την εκτέλεση του έργου. Η απαλλαγή αυτή δεν
περιλαμβάνει Ο.Κ.Ω. ή υποχρεώσειςκαταβολήςτελών ή λήψη άδειαςαπό άλλουςφορείςή υπηρεσίεςόπωςη
Αστυνομία’ Πολεοδομία κλπ.
45.15 0 Ανάδοχοςοφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων,
καθαιρέσεων’ κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισηςΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/El 03/I ΟΦΕΚ 13128/2482010)

Άρθρο 46ο Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειαςκαι υγείαςστο ερνοτάξιο *

1’ Ο ανάδοχοςέχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων τηςεργατικήςνομοθεσίας’ 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 σι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευήςτου έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.79), Ν.3669/08 όπωςτροποποιήθηκε (αρ. 37
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια τηc ευθύνηςτου. ο ανάδογοc υπονοεσύται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων’ μελέτη προσωρινήςσήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 όπωςτροποποιήθηκε (αρθ. 37 παρ.7).
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίαςσύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπωςαυτό ρυθμίζεται με τιςαποφάσειςτου (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔΙοικ.177/23Οl’ ΔΕΕΠΠ/85/145Ο1
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27
1102’ στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση τηςμελέτηςκαι τηςκατασκευήςτου έργου : Ν.3669/Ο8 όπως
τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώςτην ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειαςκαι υγείαςτων εργαζομένων’ να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα τηςτήρησηςτων μέτρων αυτών κατά την εργασία’ να ζητά τη
γνώμη τουςκαι να διευκολύνει τη συμμετοχή τουςσε ζητήματα ασφάλειαςκαι υγείας : ΠΔ 1073(81 (αρ. 111),
ΠΛ 305/96 (up 1011), Ν 3850/10 (up. 4249).
Για την σωστή εφαρμογή τηςπαρ.γ στουςαλλοδαπούςεργαζόμενους’ είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς
τηςελληνικήςγλώσσαςκρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο
εφαρμογήςτων μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτόςειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3’ Σύυωωνα υε τα προαναφεοόυενα τηc παρ. 2’ ο ανάδογοc υπονοεούται να τησεί τα ακόλουθα:

3.1 Εκ των ποστέσων ννωστοποίησπ  Σνέδιο ΑσωάλειαςΥγείας
(ΣΑΥ )  Φάκελοc ΑσωάλειαςΥγείαc ΙΦΑΥ) και συνκεκοιυένα:
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίαςπριν από την έναρξη των εργασιών’ την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση’ προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιμεςημέρεςκαι στο οποίο Θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος
όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ305/96.
β’ Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα τηςτεχνικής

μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
ΔΕΕΠΠ(οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπωςτροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8
και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει’ να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥΦΑΥ τηςμελέτης(τυχόν παραλήψειςπου 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).
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* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. Ι σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ

305/96.
** 0 Ν.3850/Ι0 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί

διατάξειςπου ρυθμίζονται από αυτόν όπωςδιατάξειςτων: Ν.1568/85, ΠΔ294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησηςτηςεγκεκριμένηςμελέτηςκαι για τιςοποίεςθα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία, μέτρα ασφάλειαςκαι υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπωςτροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥΦΑΥ στο εργοτάξιο, Κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ(οικΙ8θ9/2002 (παρ.2.9Δ) του (τJΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο ΑσφάλειαςΥγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τουςεργαζόμενουςκαι για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευήςτου 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 του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 τταρ.57) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔΙοικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔiοιιι/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ σι οποίεςενσωματώθηκαν στο
Ν.3669/08 όπωςτροποποιήθηκε (αρ. 37 και 182).
Η υποχρέωση εκπόνησηςΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστήςστη φάση τηςμελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενόςσυνεργεί
στην κατασκευή.
β. Οι εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερουςκινδύνους: Π.Δ.305/96 (αρθ.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 έχοντοςνόμιμο δικαίωμα:
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειαςκαι υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίαςσύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α1251 12011)
και την αρ. πρωτ. 10201/2732012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου ‘Εργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπως
τροποποιήθηκε αρ. (73 και 75).
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 (αρ. 3 παρ.ΙΙ) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικΙΒ89/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίσειςσχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ ό
με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικΙ2ΙS/3132008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεσn καθπκόντων σε τεννικό ασφαλείας, νιατρό ερνασίαc  τ~οnσπ στοι είων αα άλεια κα
uvEIac

Ο ανάδοχοςυποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείαςαν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.Ι και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας1 αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενουςστην επιχείρηση ή σε άτομα εκτόςτης
επιχείρησηςή να συναφθεί σύμβαση με τιςΕξωτερικέςΥπηρεσίεςΠροστασίαςκαι Πρόληψηςή να συνδυαστούν
αυτέςσι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντόςτηςεπιχείρησης γίνεται εγγράφωςαπό τον ανάδοχο και αντίγραφό της
κοινοποιείται ατην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής:
Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώςκαι των : τεχνικού ασφαλείαςκαι ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προςτον ανάδοχο, από τουςτεχνικό ασφάλειαςκαι ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερουςκινδύνουςΝ.3850/Ι0 (αρ.43 παρ. Ι α και παρ.38).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τιςυποδείξειςτους
ο Τεχνικόςασφαλείαςκαι ο γιατρόςεργασίαςΝ.3850/Ι 0 (αρ. 14 παρ. Ι και αρ. 17 παρ.1).

Ο ανάδοχοςυποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υττοδείξεων τεχνικού ασφαλείαςκαι γιατρού εργασίαςσελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια

επιθεώρηση εργασίας.
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Αν ο ανάδοχοςδιαφωνεί με τις γραπτές υποδείξειςκαι συμβουλέςτου Τεχνικού ~ του Ιατρού εργασίας(Ν
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τιςαπόψειςτου και να τιςκοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείαςκαι
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α,Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και σι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

Σε περίπτωση διαφωνίαςη διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίαςκαι μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματοςκαι να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850110 (αρ.43 παρ.2β).

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληιμηςπαρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

ο ανάδοχοςοφείλει να αναγγέλλει στιςαρμόδιεςεπιθεωρήσειςεργασίας, στιςπλησιέστερεςαστυνομικέςαρχές
και στιςαρμόδιεςυπηρεσίεςτου ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενοςόλα 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 ατυχήματοςΝ.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 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3 Ημεσολόνιο Μέτρων Ασφάλεια’ (ΗΜΑ)
o ανάδοχοςυποχρεούται 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 τόπουςΔ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία
ΕπιθεώρησηςΕργασίαςκαι συμπληρώνεται από τουςεπιβλέποντεςμηχ/κούςτου αναδόχου και τηςΔΙνουσας
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 όπωςο εττιθεωρητήςεργασίας, κλπ : ΠΔ
1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ(208 /129
2003.

3.4 Συσwετισυό’ Σγεδίου Ασφάλεια’ Υγεία’ ‘ΣΑΥ) και Ημερολόνιου Μέτοων Ασφαλείας ΉΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός

του ΣΑΥ και επίσηςσε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων( διαπιστώσεων
στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχοςτηςπρόληψηςτου ατυχήματος.

4. Απαιτούυενα μέτρα ασφάλεια’ και υνείαςκατά Την εκτέλεσn όλων των εργασιών στο εονοτά(ιο.

4.1 Ποσετοιμασία εονοταείου  Μέτρα Ατομική’ Προστασία’ ‘ΜΑΠ)
Ο υνάδαχα’ υιιυχμευύιαι να ιηρεί σια ιργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειαςκαι 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 μέροςA, 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.7579), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέροςB, τμήμα ΙΙ, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούςκινδύνους(αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ
1073(81 (αρ.92  95), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέροςΑ, παρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισηςεκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής  διάσωσης και
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τουςεργαζόμενους, πρόληψη  αντιμετώπιση πυρκαγιών
& επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 9296), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέροςΑ, παρ.3, 4,810), Ν.3850/10(αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχήςπρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινήςκαι 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 μέροςΑ, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση τηςδωρεάν χορήγησηςΜέσων ΑτομικήςΠροστασίας(ΜΑΠ) στουςεργαζόμενουςόπως :
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προστατευτικά κράνη, μπότεςασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας’ γυαλιά’ κλπ,
Εφόσον τουςενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τουςκινδύνουςαπό τουςοποίουςτουςπροστατεύει ο
εξοπλισμόςαυτόςκαι τουςδώσει σαφείςοδηγίεςγια τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102108)’ Ν.1430/84 (αρ.16
18), ΚΥΛ 6.437311205193 και σι τροποπ. αυτήςΚΥΛ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96
(αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εονοταειακή σήμανση — σηματοδότηση. συστήυατα ασφαλείαc. ωόpτωση  εκφόβτωση —

εναπόθεση υλικών. θόουΒοc. ουσικοί. νηυικοί πασάγοντει κ.λ.π.
O ανάδοχοςυποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση’ με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχημάτων από την περιοχή Κατασκευήςτου έργου, σύμφωνα με:
 Την V.A αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/162201 1 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:
«ΟδηγίεςΣήμανσηςΕκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕΣΕΕΟ, τεύχος7)

 Τη ΚΥΛ αριθ.6952/142201 1 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσειςκαι μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία πεζών»
 Τιςδιατάξειςτου Κώδικα ΟδικήςΚυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 — 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού :
Ν.3542/07 (αρ. 79 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίεςεναπόθεσηςυλικών στιςοδούς’ κατάληψης
τμήματοςοδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσε
ασφάλειαςτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών’ των κινητών προβολέων’ των
καλωδίων τροφοδοσίας’ των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.7584)’ ΠΔ 305/96
(αρ.8.δ και αρ.12’παραρτ.ΙνμέροςΑ’ παρ.2)’ Ν.3850/10 (αρ. 3135).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειαςπου αφορούν σε εργασίεςφόρτωσης’ εκφόρτωσης, αποθήκευσης’
στοίβασης’ ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78’ ΠΔ 1073/81 (αρ.8591)’ ΚΥΑ
8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ’ ε’ στ’ ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέροςΑ παρ.11 και. μέροςΒ τμήμα ΙΙ
παρ.4j, Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίαςτων εργαζομένων που αφορούν:
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05’ β) θόρυβο : (ΙΔ 85/91’ ΠΔ 149/06’ γ) προφυλάξειςτης οσφυΙκής χώρας και της
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94’ δ) προστασία από φυσικούς’ χημικούςκαι βιολογικούς
παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 3641)’ ΠΔ82/10.

4.3 Μηγανήματα έονων / Ε(οπλισυοί εονασίαc  αποδεικτικά στοινεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίαςχαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ωςμηχανήματα έργων ΠΔ304/00 (αρ.2).
α. 0 ανάδοχοςοφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και
διακίνησηςιιλι κι~ν) τον cινιιqιι’ιτικιbν μηχανη ιι’ιτ”ιν τιιιν οχη ιι άτ”ιν τ”ιν εγκιιτιισ ι ι’ΙΟΕ”ιν, ι “iv i ι~ Ιχυνιbν Κι” ι ου
λοιπού εξοπλισμού εργασίας(ζώνεςασφαλείαςμε μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα’ φορητ~
κλίμακες’ κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17’ 4574 ), Ν 1430/84 (αρ.1115)’ ΠΔ 31/90’ ΠΔ 499/91’ ΠΔ 395/94 και
σι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99’ ΠΔ304/00 και ΠΔ 155/04’ ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ)’ ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ.Ιν μέρος
Β τμήμα ΙΙ παρ.7 9), ΚΥΑ 15085/593/03’ ΚΥΛ αρ.Δ13ε/4800/03’ ΠΔ57/10’ Ν.3850/10 (αρ. 34’ 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΙV’ μέροςB, τμήμα ΙΙ’ παρ.7.4 και 8.5) και το
ΠΔ 304/00 (αρ.2)’ πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδεςαριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Άποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Άποδεικτικά πληρωμήςτελών κυκλοφορίας(χρήσης)
5. Αδειεςχειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέροςB’, τμήμα ΙΙ’ αρ. 8.1.γ
και 8.2) και το ΠΔ89/99 (παραρτ. ΙΙ’ παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματοςσυνοδεύει τον
χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση  εγκατάσταση’ καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησηςαυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα
με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ,3 και 6)
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυιμωτικού μηχανήματος’ οδηγίες χρήσης’ συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησηςκαι ελέγχων αυτού σύμφωνα μετην ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

5.Νουοθετήυατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούυενα υέτρα ασφάλειαςκαι υγείαςστο εργοτάειο. τα
οποία τηρούνται Κατά πεοίτττωση. ανάλονα υε το είδοc των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
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Ο ανάδοχοςυποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειαςκαι υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδοςτων εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα Παρακάτω νομοθετήματα:

5.1 Κατεδαφίσειc:
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 33, 104), ΚΥΛ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21 γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και σι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.Ιν μέροςΒ τμήμα ΙΙ, παρ.11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/ΟΟ, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ2/06, ΠΔ212/Ο6,ΥΑ
2101 7/84/09.

5.2 Εκσκαφέc (θευελίων. τάφρων. φρεάτων. κλπ). Αντιστποίίειc
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.217, 4042 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8 ασφάλεια και αντοχή κτιρίων,
παρ.4), ΚΥΛ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/ΟΟ, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ) ΥΑ 3009/2/2Ιγ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και σι 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 μέροςB τμήμα ΙΙ
παρ. 10).

5.3 Ικοιώυατα Και κλίιjακες. Οδοί κυκλοωοοίαc — Ζώνεc κινδύνου. Εργασίεςσε ύφοc. Ερνασίεc σε στέγεc.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.3444), Ν.1430/84 (αρ. 710), 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.1ν μέροςΑπαρ.1, 10 και μέροςΒ τμήμα ΙΙ
παρ.46, 14 ).

5.4 Εργασίεςσυγκόλλησης. οίυνονοκκοπής& Λοιπέςθερυέc ερνασίεc
ΠΔ95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,104, 105)1 ΠΔ70/90 (αρ.15), ΠΔ396/94 (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 ίκτίσια. νέωυοες, τοίγοι αντιστήριΖης. δε(αυενέι’κ.λ.π.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μέροςΒ τμήμα ΙΙ παρ. 12).

5.6 ΓΙροετοιμασία και διάνοι(η σnνάννων και Λοιπών υπονείων έρνων.
(Σήραγγεςκυκλοφορίαςοχημάτων, αρδευτικέςσήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγήςενέργειαςκαι εργασίεςπου

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλληςφύσηςέργων και σε στάθμη χαμηλότερη
των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια τηςγης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/ΟΟ, 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 Φ6.9/25Ο68/1 183/96, ΥΑ 3009/2/21γ/94,
ΠΔ455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ2/06, ΠΔ305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέροςΒ τμήμα ΙΙ παρ.ΙΟ)

5.7 Καταδυτικέςεργασίεc σε Λιυενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα Θαλάσσης, κατασκευή προβλήταςκλπ με χρήση
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ.13).

6. Ακολουθεί κατάλογοc υε τα νομοθετήματα και τις κανονιστικέι διατάΕειc ~
περιλαυΒάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασωάλειαι και υγείαςστο εργοτάξιο.
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Άρθρο 47ο: Διάφορα θέυατα

46.1 Η υπό Του αναδόχου υποβολή προσφοράςκαι υπογραφή τηςΣύμβασηςΕργολαβίαςυπέχει την έννοια της
ρητήςκαι ανεπιφύλακτηςδήλωσηςότι παραιτείται Κάθε δικαιώματοςτου από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα
για μερική ή ολική λύση της Σύμβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε με αυτήν, σε
περίπτωση έκτακτηςή απρόβλεπτηςμεταβολήςτων περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόμα και εάν από την
μεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθήςγια τον ανάδοχο.
‘16 2 Όλα τα Συμβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η
χρησιμοποiησή τουςαπό οποιονδήποτε λάβει μέροςστο όιαγωνισμό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλ
έργο.

Ερμούπολη 08102020
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επισκευή και συντήρηση υποδομών
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ.Μελ: 10/2020

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)
(Π.Δ305/96,ΑΡΘΡΟ3, ΠΑΡ.3,4,5,6,8,9,1 0)

ΤΜΗΜΑΑ
ΓΕΝΙΚΑ

Ι. Είδοςτου έργου και χρήση αυτού: Η παρούσα μελέτη συντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησηςτου Τεχνικού Προγράμματος2020 του Δήμου, ο
προϋπολογισμόςτου έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η δαπάνη του Θα βαρύνει τον Κ.Α.
45.7331 .004 του προϋπολογισμού του Δήμου γιο το 2020, με τίτλο ιιΕπισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης)),
και χρηματοδότηση του έργου από ΚΑΠ ΠΟΕ & ΚΑΠ 2019.

2. Σύντομη περιγραφή του έργου: Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίεςεπισκευήςστο δημοτικό κοιμητήριο Ερμούπολης.
Κάποιεςαπό τιςεργασίεςπου προβλέπεται με την παρούσα είναι η επισκευή του Οστεοφυλακίου η επισκευή κιγκλιδωμάτων, η συντήρηση
σιδηρών Θυρών και κιγκλιδωμάτων, η κατασκευή νέων τάφων, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η επισκευή κουφωμάτων, η επισκευή τοίχων
αντιστήριξηςκαι γενικά εργασίεςσυντηρήσεων για την βελτίωση τηςυγιεινής, τηςασφάλειας, και τηςλειτουργικότηταςτων χώρων. Όλεςσι
εργασίεςΘα εκτελούνται κατόπιν εντολήςτηςυπηρεσίας.

3. Ακριβήςδιεύθυνση του έργου:
Δημοτικό Κοιμητήριο Ερμούπολης.

4. Στοιχεία του κύριου του έργου:
Κύριοςτου έργου είναι ο ΔήμοςΣύρου Ερμούπολης.
Προϊστάμενη αρχή είναι ή Οικονομική Επιτροτ# του Δήμου Σύρου Ερμούπολης
ΔιευΘύνουσα και Επιβλέπουσα υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου  Ερμούπολης

S. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ:
Κατά την φάση εκττόνησηςτηςμελέτηςυπόχρεοςγια την εκπόνηση του ΣΑΥ είναι ο μελετητήςτου έργου και κατά την φάση εκτέλεσηςτου έργου
ο ανάδοχοςτου έργου ή άτομο το οποίο ορίζει c ανάδοχοςμετά την σύμφωνη γνώμη τηςεπίβλεψης



ΤΜΗΜΑ Β
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι Πίνακεςπου συντίθεται οριζόντια μεν από
Προκαταγεγραμμένες«πηγέςκινδύνων «κατακόρυφα ~5ε από μη προκαθορισμένες«φάσειςκαι αποφάσειςεργασίας»
Ο συντάκτηςττου ΣΑΥ:
Ι .Αντιστοιχίζει τιςφάσεις/υποφάσειςτου χρονοδιαγράμματοςτου μελατούμενου έργου ‚όπωςαυτέςαπάρριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του
Σ.Α.Υ ‚σε θέσειςτου πινακιδίου που, για λόγουςευκολ ~ς‚είναι ενσωματωμένο σε όλουςτουςΠίνακες(cv υπάρχει ανάγκη διάκρισηςπερισσοτέρων
φάσεων /υποφάσεων ,θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου.
2.Για κάθε επιμέρουςφάση/απόφαση εκτέλεσηςτου έργου ‚επισημαίνει τουςκινδύνουςπου ‚κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν .Η
επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2 ή 3 στουςκόμβουςτου πiνακα ‚όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου.Η χρήση των
αριθμών είναι υποκειμενική ‚αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
o αριθμός3 χαρακτηρίζει περιπτώσειςόπου διαιτιστώ’ι.εται ότι :
Είτε (i)η πηγή κινδύνου εiναι συνεχώςπαρούσα κατά mv εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας(π.χ κίνδυνοςκατάρρευσηςκατά την εκσκσφή θεμελίων
δίπλα δε παλαιά οικοδομή),
Είτε ii σι ιδιαίτερεςσυνθήκεςτου έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ‚(κίνδυνοςαστοχίαςτων πρανών εκσκαφών ‚όταν
το έδαφοςείναι μικρήςσυνεκτικότητας,ή υδροφορεί ‚κ.λπ)
Είτε hi o κίνδυνοςείναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η π θανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ κίνδυνοςέκρηξηςλόγω απρόσεκτηςχρήσης
ηλεκτρικού ρεύματοςή γυμνήςφλόγαςσε χώρο αποθήκευσηςεκρηκτικών ή σε δεξαμενέςκαυσίμων).
Ο αριθμόςΙ χαρακτηρίζει περιπτώσειςόπου:
Είτε Ι η πηγή του κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλειπόντα τρόπο (π.χ κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπέςυλικών, σε οικοδομικό
εργοτάξιο) ‚είτε
(ii) δεν συντρέχουν ειδικέςαιτίεςαύξησηςτων κινδύνω½ ‚(π.χ κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),
είτε (iii)o κίνδυνοςδεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα ye επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών συνθήκες
καύσωνα)
Ο αριθμός2 χαρακτηρίζει τιςθεωρούμενεςως«ενδιάμεσες» των Ι και 3 περιπτώσεις.



Φ

! (1) 1.1 χωματουργικέςεργασίες— κατασκευέςαπο σκυρόδεμα
Γ 2.1 Τοιχοποιίες— ΕπιχρΓσματα Κατασκευέςξύλινεςκαι μεταλλικές

Α (2) Επενδύσεις— Επιστρώσεις— Χρωματισμοί 

Σ Τελειώματα
I
Α
Σ



Φάση Ρ Φάση 2~

Κίνδυνοι Πηγέςκινδύνων Φ 1.1 Φ2.Ι

01000
Αστοχίεςεδάφους
ΟΙ 100 Φυσικά πρανή ΟΙ ΙΟΙ Κατολίσθηση Απουσία ανεπάρκεια

υποστήριξης
01102 Αποκολλήσεις. Απουσία .‘ ανεπάρκεια

προστασίας
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκιταστάσεις Ι

εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσικη αιτία
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατιντέξεις

01106 Δυναμική επιφόρτιση . Κινητέςεξοπλισμός

01200 Τεχνητά πρανή 01201 Κατάρρευση. Απουσία /ανεπάρκεια
& Βκσκαφές υποστήριξης

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία! ανεπάρκεια
προστασίας

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωη
01204 Στατική επιφόρτιση. ΞγκαταστάσειςΙ

εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινύξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητόςεξοπλισμός

01300. Υπόγειες 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών.
εκσκαφές Ανυποστήλωτα τμήματα

01302 Καταπτώσειςοροφής/ παρευν. Ανεπαρκής
υποστύλωση

01303 Καταπτώσεις οροφής /παρειών.
Καθυστερημένη υποστύλωση

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβοίής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτεςπαρακείμενε; εκσκαφές

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου

01404 Ερπυσμός

01405 Γεωλογικές/ γεωχημικέςμετα~λές
01406 Μεταβολέςυδροφόρου ορίζοντα



01407 Υποσκαφή ! απόπλυση

01408 Στατική επιφόρτιση

01409 Δυναμική καταπόνηση φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση ανθρaιπογενήςαιτία

01500. 01501
Άλλη Πηγή 01502

01503
02000
Κίνδυνοι από
εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100 02101 Συγκρούσειςοχήματοςοχηματος
Κίνηση οχημάτων και 02102 Συγκρούσειςοχήματος προσωπων
μηχανηματων 02103 Συγκρούσειςοχήματος σταθsταύ εμποδίου

02104 Συνθλίψειςμεταξύ οχήματος οχήματος

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος — σταθερού
εμποδίου

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβεςσυστημάτων

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπήςακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής

προστασία
02109 Μέσα σταθερήςτροχιάς. Εκτροχιασμός

02200 Ανατροπή 02201 Ασταθήςέδραση
οχημάτων και 02202 Υποχώρηση εδάφους! δαπέδcυ
μηχανηματων 02203 Έκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές

02205 Υπερφόρτωση
02206 Μεγάλεςταχύτητες

02300. Μηχανήματα με 02301 Στενότηταχώρου
κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκήςκάλυψη κινουμένων τμημάτων
πτώσεις

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. Τμημάτων
παγιδεύ σειςμελών

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά
τους

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής
02402 Δράπανα, κρουστικά εργαλεία χειρόςκ.λ.π



02403

02500. Άλλη Πηγή 02501
02502
02503

83080
Πτώσειςαπό ύψος
03100 Οικοδομές  03101 Κατεδαφίσεις
κτίσματα 03102 Κενά τοίχων

03103 Κλίμακα
03! 04 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα 0320! Κενά δαπέδων
εργασίας 03202 Πέρατα δαπέδων
προσπελάσεις 03203 Επικλινή δάπεδα

03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου

03207 Υπερυψωμένεςδίσδοι και πεζ3γέφυρες
03208 Κινητέςσκάλεςκαι ανεμόσκαλες

03209 Αναρτημένα δάπεδα . Αστοχία ανάρτησης

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
0321! Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 0330! Κενά ικριωμάτων Ι
03302 Ανατροπή . Αστοχία συναρμσλάγησης Ι
03303 Ανατροπή . Αστοχία έδραση’
03304 Κατάρρευση . Αστοχία υλικοι ικριώματος
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή
03402

03500. Άλλη Πηγή 02501
02502

02503

04000
Εκρήξεις —

Εκτοξευόμενα υλικά
Θραύσματα
04100 Εκρητικά 0410! Ανατινάξειςβράχων
Ανατινάξεις 04102 Ανατινάξειςκατασκευών

04103 Ατελήςανατίναξη υπονόμων



04104 Αποθήκεςεκρηκτικών

04105 Χώροι αποθήκευσηςπυρομαχικών
04106 Διαφυγή έκλυση εκρηκτικων αερίων και

μιγμάτων
04200. Δοχεία και 0420] Φιάλεςασετιλίνης/οξυγόνου
δίκτυα υπό πίεση 04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο

04204 Αέριο πόλης
04205 ΓΙεπιεσμένοςαέρας

04206 Υποθαλάσσιοςαγωγόςδιάθεσηςλυμάτων

04207 Δίκτυα ύδρευσης
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστΨματα

04300. Αστοχία υλικών 0430] Βραχώδη υλικά σε θλίψη
υπό ένταση 04302 Προεντάσειςοπλισμού! αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων ~ττοιχείων

04304 Συρματόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμόςλίθων
04400. Εκτοξευόμενα 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
υλικά 04402 Αμμοβολές

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις
04500. Άλλη Πηγή 0450]

04502
04503

05000.
Πτώσεις —

μετατοπίσεις υλικών
και αντικειμένων
05100. Κτίσματα 05101 Αστοχία. Γήρανση
φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενή’ δυναμική
καταπόνηση

05105 Κατεδάφιση

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων
05200. Οικοδομικά 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχεkάν
στοιχεία 05202 Διαστολή συστολή υλικών



05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείω~

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα

05205 Φυσική δυναμική καταπόνησr

05206 Ανθρωπογενήςδυναμική καταπόνηση

05207 Κατεδάφιση

05208 Αρμολόγηση απαρμολόγηcτ προκατασκ.
Στοιχείων

05300. Μεταφερόμενα 05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Α’αταλληλότητα!
υλικά Εκφορτώσεις ανεπάρκεια

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβτ Ι
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερcόρτωση

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκήςέδραση

05305 Ατελής! έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίαςφορτίου

05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

0531 1 Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα 05401 Υπερστοίβαση
υλικά 05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορι”μού σωρού

05403 Ανορθολογική απόληψη

05500. Άλλη Πηγή 05501
05502
05503

06008.
ΙΙυρκαϊες
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση/ διαφυγή εύφλεκτων ~ρίων

06102 Δεξαμενές! αντλίεςκαυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλz εύφλεκτα

06104 Ασφαλτοστρώσεις/ χρήση πίσσας

06105 Αυτανάφλεξη εδαφικά υλικά

06106 Αυτανάφλεξη απορρίμματα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής

προστασία
06200. Σπινθήρες και 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
βραχυκυκλώματα 06202 Υπόγεισι αγωγοί υπό τάση



06283 Εντοιχισμένσι αγωγοί υπό τάση
06284 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06300. Υψηλές 06301 Χρήση φλόγας οξυγονοκολλήσεις
θερμοκρασίες 06302 Χρήση φλόγας κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας χυτεύσεις

06304 1ίλεκτροσυγκολλήσεις

06305 Πυρακτώσειςυλικών
06488. Άλλη πηγή 06401 [ΙεριβάλλοντεςΘάμνοι

06402

06403
07000.
Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα  07101 ΓΙρουπάρχοντα εναέρια δίκτυα
εγκαταστάσεις 07102 ΓΙροϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα

07104 ΓΙροϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησηςέργου

07106 Ανεπαρκήςαντικεραυνική προστασία
07200. Εργαλεία  07201 1Ιλεκτροκίνητα μηχανήματα
μηχανήματα 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανύ πλαστικών
σωλήνων

07382

87303
08000.
Πνιγμός/
Ασφυξία
08100. Νερό 88101 Υποβρύχιεςεργασίες

08102 Εργασίεςεν πλωπτώση

08103 Βύθιση! ανατροπή πλωτού μέσου

08104 Παρόχθιες/παράλιεςεργασίες. Πτώση
08105 [Ιαρόχθιες /παράλιες εργασίες . Ανατροπή

μηχανήματος
08106 Υπαίθριεςλεκάνες/ Δεξαμενές. Πτώση

08107 Υπαίθριες λεκάνες/ Δεξαμενές. Ανατροπή
μηχανήματος

08188 Πλημμύρα/ Κατάκλυση έργοτ

0820 I Βάλτοι, ιλείς, κινούμενεςάμμοι



08200.Ασφυκτικό 08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
περιβάλλον 08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέση, κλπ.

08204 Εργασία σε κλειστό χώρ~ ανεπάρκεια
οξυγόνου

08300. Άλλη πηγή 08301
08302

08303
09000.
Εγκαύματα
09100. Υψηλές 09101 Συγκολλήσειςσυντήξεις
θερμοκρασίες 09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 ΓΙυρακτωμένα στερεά

09104 Τήγματα μετάλλων

09105 Άσφαλτος πίσσα
09106 Καυστήρες

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης
09202 Οξέα

09203

09300. Άλλη Πηγή 09301
09302
09303

10000.
‘Εκθεση σε
βλαπτικούς
παράγοντες
10100. Φυσικοί 10101 Ακτινοβολίες
παράγοντες 10102 Θόρυβος! δονήσεις

10103 Σκόνη

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση! υποπίεση

10110
10111



I 0200.Χημικοί
παράγοντες

10201 Δηλητηριώδη αέρια

10204

10205

10206
10207

10208
10209

Ατμοί τηγμάτων

10300. Βιολογικοί 10301 Μολυσμένα εδάφη
παράγοντες 10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς
καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής

10305

10306

10202 Χρήση τοξικών υλικών

Αναθυμιάσεις υγρών! βερνίκια, κόλλες,
μονωτικά, διαλύτες

10203 Αμίαντος

Καπναέρια ανατινάξεων

Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Κα~σης

Καρκινογόνοι παράγοντες
Συγκολλήσεις

10307



TMHMA F
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στουςπίνακεςτου ΤμήματοςΒ (στήληΙ) καταγράφονται σι φάσεις/αποφάσειςόπου υπάρχει πιθανότητα
εμφάνισης(στήλη 2) ‚αναγράφονται σι σχετικέςδιατάξειςτηςκείμενηςνομοθεσίαςπου προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας(στήλη3),και
συμπληρώνεται τα κατά την
Κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίαςπου επιβάλλονται από τιςιδιαίτερεςσυνθήκεςή απαιτήσειςτου έργου (στήλη 4).
(~)Αναφέρονται σι διατάξειςπου περιέχουν τα απαιτού4ενα κάθε φορά μέτρα.
ι**)περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων ‚αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία
ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκή για την συγκεκριμένη πίστωση. Επίσηςεδώ πρέπει
να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφ)ούν για τιςεργασίεςπου ενέχουν ειδικούςκινδύνους(βλ. Άρθρο 3,παρ.5 του Π.Δ305/96



ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ

ΠίΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1) (2) (3) (4)
ΠΙ~ΙΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ H’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
)‘ 106

)120Ι 1.1,2.1 Π.Δ. 1073/81

)1202 1.1 Π.Δ. 1073/81

)1203 ΤΔ.305/96, Π.Δ. 1073/81

)1204 LI ΓLΔ.305/96, Π.Δ. 1073/81
)1207 LI Γ1.Δ.305/96, Π.Δ. 1073/81

11301 Π.Δ.305/96, Π.Δ. 1073/81

“401 1.2 Π.Δ. 1073/ΒΙ

)1408 LI Π.Δ. 1073/81

)1410 LI Π.Δ. 1073/81
)2101 LI, Γ1.Δ.305/96 Π.Δ. 073/SI

Π.Δ. I 7/96
)2102 1.1,2.1, Π.Δ.1073/81

)2103 LI, Π.Δ.1073/81
)2106 LI Π.Δ. 305/96 ΠΔ: 073/81

)2Ι07 LI Ι.Δ. 305/96 Π.Δ.i073/81

~2201 LI, Ι.Δ.1073/81

)2202 ίΙ, Π.Δ.I073/81
12204 LI Π.Δ. 305/96 Π.Δ.I8/96

)2205 Π.Δ. 305/96

02301 Π.Δ. 1073/81
)2401 LI Π.Δ. 1073/81

“208 Π.Δ. 1073/81

)3301 Ι.Δ.1073/81
Ι.Δ.778/80, ΑΠς)Φ.
16440/Φ. 10.4/445 1993

)3302 Π.Δ.1073/81 Π.Δ. 305/96
Π.Δ.778/80, ΑΠC~Φ.
16440/Φ. 10.4/445 1993

)3303 Π.Δ.1073/8Ι Π.Δ 305/96



hιΔ.778/sο, ΑΠΟΦ.
1ό440/Φ.Ι0.4/445 1993
ΓLΔ.778/80, ΑΠΟΦ.
116440/Φ.10.4/445 1993

ΕΙΠΣΙΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

(Ι) (2) (3) (4)
ΠΗΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ H’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

03401 2.1, Π.Δ. 305/96

04301 Π.Δ. 1073/81

05302 Π.Δ.1073/8Ι

05303 Π.Δ. 1073/81
05304 2.1 Π.Δ. 1073/81

05305 Π.Δ. 1073/81
05401 Π.Δ. 1073/81

05402 Π.Δ. 1073/81
06104 Π.Δ. 1073/81

07101 2.1, Π.Δ. 305/96

09105 Π.Δ. 1073/81

09107 Π.Δ. 1073/81
10102 Φ2.1 Π.Δ.Ι073/8Ι

10103 Π.Δ.Ι073/8Ι Π.Δ.396,94
ΑΠΟΦ.
4373/1205/Ι 1393



ΤΜΗΜΑ Δ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Δίσδοι προσπέλασηςστο εργοτάξιο και πρόσβαση στιςΘέσειςεργασίας:
Υπάρχει πρόσβαση δια των υπαρχουσων δημ3τικών οδών.

2.2 Δίσδοι κυκλοφορίαςπεζών και οχημάτων ε”τόςτου εργοταξίου:
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και σrμάνσεις.

3.3 Χώροι εγκατάστασηςτου βασικού μηχανικού εξοπλισμού:
Εντόςτου εργοταξίου και με την κατάλληλη σήμανση

4.4 Χώροι αποθήκευσης
Εκτόςτου εργοταξίου και με την κατάλληλη σήμανση.
Χώροι συλλογήςάχρηστων και επικίνδυνων υλικών

(Θα περιγράφεται και ο τρόποςαποκομιδήςτους)
Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά και η αποκομιδή των αχρήστων Θα γίνεται με
Μηχανικά μέσα.

6.6 Χώροι υγιεινής,εστίασηςκαι πρώτων βοηθειών.
Θα δημιουργηθούν εντόςτου εργοταξίου κε Θα σημανΘούν κατάλληλα.

7.7 Άλλα σημεία ,χώροι ή ζώνεςπου απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων.

8.8 Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσηςη μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων ,εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία
αυτά πρέπει να είναι ειδικήςμορφήςγια τιςανάγκεςεκτέλεσηςτων εργασιών , άλληςαπό αυτή που περιγράφεται στιςισχύουσες
διατάξειςικριωμάτων (π.δ 778/80 και π.δ 1073/81).

ΤΜΗΜΑ Ε
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στουςοποίουςγίνεται αναφορά στον πίνακα Γ ‚καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων
πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση ηςΑσφάλειαςκαι Υγείαςτων Εργαζομένων.)

Ερμούπολη 08102020.. Ερμούπολη ..«~.ίλQ12DΖ& ~—~~. Ερμούπολη .ί’~
ΟΣυντάξας ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ‚40 .2 ~τ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ii ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΙΣ liP ΊΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ‘ Ν ΤΗΣ Σ Σ

ΕΡΓΩΝ ΥΠ ΟΜΗΣ ( ~ι ‘ . ‘ ΤΕΧΝΙΚ Π ΣΙΩΝ

ΒακόνδιοςΊωά~ης Ελ~η4υτζά~
Πολιτικων Εργων ΥποδομηςΤ Ε Αρχιτεκτων Μηχανικος





ΕΡΓΟ: EPro: Επισκευή και συντήρηση υποδομών
Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ:
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αρ.Μελ: 10/2020
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΑΚΕΑΟΣ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)
(Π.Δ305/96,άρθρσ 3 ‚παράγραφοι 3,7,8,9,10,10)

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικά :
1) Είδοςτου έργου και χρήση αυτού : Οικοδομικέςεργασίες.
2) Ακριβήςδιεύθυνση του έργου: Δημοτικό Κοιμητήριο Ερμούπολης.

3) Αριθμόςέγκρισηςτηςμελέτης(Δήμου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ):

4) Στοιχεία των Κυρίων του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΔΗΣ
5)Στοιχεία του συντάκτη Φ.Α.Υ κατα το στάδιο τηςμελέτης: ΙωάννηςΒακόνδιοςΠολ. ΕΝ.

5) Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογήςτου Φ.Α.Υ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια
αναπροσαρμογής

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια
αναπροσαρμογής



ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση υποδομών
Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Του άρθρου 3, παρ. 12 του Π.δ 305/96

Επισκευή και συντήρηση υποδομών
Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης

ΚύριοςΤου έργου ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Προϊσταμένη αρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμ. ΜελέτηςΔημου
Συντονιστέςγια θέματα ασφαλείας ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛ. Ε/Υ ΤΕ
και υγείαςΚατά την εκπόνηση της
μελέτηςτου έργου
Έναρξη εργασιών

‘ SΜΗΝΕΣ
ΕίδοςΕργοταξίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

*~11Ι(θά(Ι1ΙΖηjέΙιΙ

Εγκριτικέςαποφάσεις

Ανάδοχοςτου έργου

Επιβλέποντες

Βοηθοί επιβλέποντες

Συντονιστέςγια θέματα ασφάλειας
και υγείαςκατά την εκτέλεση του
έργου.
Υπεργολάβοι αντικείμενο

Αριθμόςσυνεργείων

Μέγιστοςαριθμόςεργαζομένων

Στοιχεία Αναδόχου

‘Εργο



ΤΜΗΜΑ Γ
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερεςεπισημάνσειςσι οποίεςΘα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
καθ’ όλη τη διάρκεια τηςζωήςτου έργου και απευθύνονται στουςμεταγενέστερουςχρήστες
και τουςσυντηρητές—επισκευαστές.
Οι επισημάνσειςαφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:
Ι. Θέσειςδικτύων ύδρευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ
2.Σημεία των κεντρικών διακοπών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών τηςπροηγούμενηςπαραγράφου Ι
3.Θέσειςυλικών που υπό ορισμένεςσυνθήκεςενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο.
3.1 Αμίαντοςκαι προϊόντα αυτού.
3.2 Υαλομβάβακας
3.3 Πολυσυρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 Άλλα υλικά
4.Ιδιαιτερότητεςστη στατική δομή ‚ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου.
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητεςστη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου.
Σημειώνονται σι ιδιαιτερότητεςστο σύνολο ή σε επιμέρουςστοιχεία του έργου (Π.χ

περιπτώσειςπροκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων κ.λ.π)

5.Οδοί διαφυγήςκαι έξοδοι κινδύνου.
Όλεςσι εργασίεςγίνονται στην ύπαιθρο ‚και σε περίπτωση κινδύνου Θα χρησιμοποιηθούν σι
υπάρχουσεςδημοτικοί οδοί.
6.Περιοχέςεκπομπέςιοντίζουσαςακτινοβολίας

7.Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

8.Αλλεςζώνεςκινδύνου

9.Καθορισμόςσυστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγουςπ.χ
εξαερισμού, απαγωγήςβλαπτικών παραγόντων ‚απομάκρυνσηςυδάτων κ.λ.π.



ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίεςκαι γρήσιμα στοιγεία
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τιςενδεχόμενες
μεταγενέστερεςεργασίες(συντήρηση ‚καθαρισμού ‚επισκευής, κ.λ.π καθ’ όλη τη διάρκεια τηςζωής
του έργου και δίνονται οδηγίεςγια τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσηςτων εργασιών.
Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευήςμηχανισμό ή
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στιςεξωτερικέςτου επιφάνειες,ή αν υπάρχουν
προβλέψειςγια την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού ,ποιεςκαι σε ποια σημεία κ.λ.π)

1.Εργασίεςσε στέγες
Οι οδηγίεςΘα αναφέρονται κυρίωςστην αποφυγή των κινδύνων πτώσηςαπό τα πέρατα της
στέγηςή διαμέσου αυτής‚αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούςαντοχής.
Δεν υπάρχουν τέτοιεςεργασίες
2.Εργασίεςστιςεξωτερικέςόψειςτου έργου και στουςφωταγωγούς.
Δεν υπάρχουν τέτοιεςεργασίες.
3. Εργασίεςσε ύψοςστο εσωτερικό του έργου
Δεν υπάρχουν τέτοιεςεργασίες
4. Εργασίεςσε φρεάτια υπόγεια ή τάφρους‚εργασίεςγενικά σε Θέσειςόπου υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας,πνιγμού και έκθεσηςσε χημικούςφυσικούςκαι βιολογικούςπαράγοντες.
Δεν υπάρχουν τέτοιεςεργασίες
5. Εργασίεςσε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξηςή πυρκαγιάς
Δεν υπάρχουν τέτοιεςεργασίες
6. Εργασίεςσε σκαλωσιές
Οι οδηγίεςΘα αναφέρονται κυρίωςστην αποφυγή των κινδύνων πτώσης.

ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των
Εγκαταστάσεων του

Ανά εξάμηνο

Τα υπάρχοντα φρεάτια ομβρίων, υδροροέςκ.λ.π. να ελέγχονται και να καθαρίζονται επίσηςανά
εξάμηνο και πάντα πριν ξεκινήσουν σι βροχοπτώσεις.
Fιιkιιμ~ να ~λί γχονιαι ια ισιχία υιιοιττήριξι~ςin ιιιγιιλιδάηιιιτα από πιχόν προβλήματα.

Ερμούπολη ..~. Ερμούπολη D3./ΙQ/~Q?Ο
Ο Συντάξας ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΙΙΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒακόνδιοςΙωάννης
Πολιτικών ‘Εργων Υποδομής

Τ.Ε.

ΕΡΓΩΝ ΥΠ

Ερμούπολη ..ξλ ίΟ.~~ο ‘

ΘΕΩΡΗΘΙΙΚΕ
~QJ~ΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

τ ι ΠΡΟΙΣΤΑΜ:
7~~ΤΗΣ
ΙΕΧΝΙΥr’

‚4

Αρχιτέκ Μηχανικός



Ερμούπολη ././2020

Αρ. Πρωτ.

ΣΧΕΔΙΟ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων’Εργου Ι

κάτω των ορίων του Ν.4412/2016

με κριτήριο ανάθεσης

την πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσψορά, βάσει τιμής

Το παρόν υπόδειγμα δύναται υα χρησιμοποιείται για συμόάσειςέργων εκτιμώμενηςαξίαςέως60.000 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ιτροσφορά, δάσει τιμής.



,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση υποδομών

Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3 ΚΑ.: 45.7331.004

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ4

διακηρύσσει

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

“Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης”

Εκτιμώμενηςαξίας60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),

που Θα διεξαχθεί σύμψωνα με α) τιςδιατάξειςτου v.4412/2016 (A’ 147) και β) τουςόρουςτηςπαρούσας

και καλεί

τους ενδιαψερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευήςτου ωςάνω έργου.

Συμπληρώνονται τα στοιχεία τηςαναϋέτουσαςαρχής.

Αναγράφεται a κωδικόςταυτοποίηση ςτηςδιατιΟέμενηςπίστωσης(π.χ. κωδικόςενάριϋμου έργου στο ΠΔΕ ~ Κω
δικόςπίστωσηςτου τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων
έργων από πόρουςτηςΕυρωπαϊκήςΕνωσης, αναγράφεται και ο τίτλοςτου Επιχειρησιακού Προγράμματοςτου
ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρουςΕΕ προγράμματοςστο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το
δημοπρατούμενο έργο.

Αναγράφεται ο κωδικόςταυτοποίησηςτηςδιατιΟέμενηςπίστωσης(Π.χ. κωδικόςενάριι9μου έργου στο ΠΔΕ ή κω
δικόςπίστωσηςτου τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων
έργων από πόρουςτηςΕυρωπαϊκήςΕνωσης, αναγράφεται και ο τίτλοςτου Επιχειρησιακού Προγράμματοςτου
ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρουςΕΕ προγράμματοςστο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το
δημοπρατούμενο έργο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

Άρθρο Ι ΚύριοςΤου ‘Εργου — Αναθέτουσα Αρχή5  Στοιχεία επικοινωνίας6

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Οδός : Πλατεία Μιαούλη

Ταχ.Κωδ. : 84100

Τηλ. : 2281362514 και 2281362525

Telefax : 2281082453

Πληροψορίες: : ΒακόνδιοςΊωάννης& Βαμβακάρη Άννα

Email a.vamvakari@syrosermoupolis.gr

1.2 Εργοδότηςή Κύριοςτου Έργου: ΔήμοςΣύρου Ερμούπολης.

1.3 Φορέαςκατασκευήςτου έργου: ΔήμοςΣύρου Ερμούπολης.

1.4 ΓΙροϊστάμενη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή —Δημοτικό Συμβούλιο

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Διευθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου
Ερμούπολης.

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων ‘Εργων, Περιψέρειας Νοτίου
Αιγαίου

Η δημοπρασία Θα διενεργηθεί στην Πλατεία Ευρώπηςστην Ερμούπολη νήσου Σύρου την
/2020 και ώρα λήίηςπροσφορών ορίζεται η 10:00 π.υ. από την ΔιεύΘυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών του Δύυου Σύρου  Ερμούπολης

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίεςμεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια τηςδιαδικασίαςσύναψηςή εκτέλεσης
του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τουςστοιχεία στουςπροσψέροντεςή στον ανάδοχο.

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίεςή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευήςκαταργηθούν,
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια τηςδιαδικασίας σύναψηςή
ικιίλιιιrμ, iou ‘‚ιγου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στουςπροσψέροντ~ς ή στον ανάδοχο τα

• στοιχεία των υπηρεσιών ή αποψαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο
των εν λόγω οργάνων Που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσειςτους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράψων σύμβασηςκαι τευχών

2.1. Τα έγγραφα τηςσύμβασηςκατά την έννοια τηςπεριπτ. 14 τηςπαρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016

ή Αναδέτων Φορέας. Να αντικαταστα ει σε α rn σημεία τηςπροκήρυξηςεφόσον αντί αναϋέτσυσαςαρχήςεί
ναι αναδέτων φορέαςτου ΒιΒλίου ΙΙ και εφόσον ο φορέαςπροσαρμόσει ανάλογα τιςαναφορέςστα άρδρα του
νόμου

Σε περίπτωση που η αναδέτουσα αρχή διαδέτει γραφεία σε περισσότερεςαπό μια ταχυδρομικέςδιευΙΙύνσεις, δα
πρέπει υα αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύδυνση στην οποία δα διενεργηϋεί η αποσφράγιση
των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης.



για Τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

α) η προκήρυξη σύμβασηςόπωςδημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,

β) η παρούσα διακήρυξη, όπωςδημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο ΥπεύθυνηςΔήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)7 του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Β/3698/16112016),

δ) το έντυπο οικονομικήςπροσφοράς,

ε) ο προϋπολογισμόςδημοπράτησης,

ζ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

η) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

8) η τεχνική μελέτη,

ια) τυχόν συμπληρωματικέςπληροψορίεςκαι διευκρινίσειςπου θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή επί όλων των ανωτέρω

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, σι ενδιαψcράμcνοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγήςτους, που
ανέρχεται σε ΕΥΡΩ, εκτόςαν ο ενδιαψερόμενοςαναλάβει με δαπάνη και ετιιμέλειά Του την
αναπαραγωγή. Οι ενδιαψερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράψων τηςσύμβασηςστα
νραψεία της αναθέτουσαc α~γής κατά τιςεονάσιυες ημέοει και ώοες. Μπορούν επίσηςνα λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και ψροντίδα τους. Οι ενδιαψερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εψόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησηςμε
την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναψερομένης στο πρώτο εδάψιο δαπάνης και τη δαπάνη της
ταχυδρομιιιής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των
Ελληνιιιών Ταχυδρομείων ή ιδιωτιιιών εταιρειών μεταφοράςαλληλογραψίαςκαι χωρίςνα Φέρει ευθύνη
για την έγκαιρη άψιξη τουςστον ενδιαψερόμενο89
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Από από Τις 2~5 2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDInt
(https://espdint.eprocurernent.gov. gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικήςσύνταξηςΚαι διαχείρισηςΤου
Τυποποιημένου Εντύπου ΥπεύϋυνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ). Μπορείτε viz δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή
Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ wwwpromitheus.gov.gr. Επισημαίνεται έτι η χρήση τηςωςάνω υπηρεσίαςγια τη σύνταξη Του
ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τιςανατ~έτουσεςαρχέςκαι τουςοικονομικούςφορείς, καΟώςεξακολου~οόν να εχουν
τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το i/or αρχείο που είναι διαδέσιμο στην ιστοσελίδα τηςΑρχήςστη διαδρομή
http://www.eoodhsy gr/ιndeχ.ρhρ/εοtegοιιοrtιε/esgιοtουsjοreιs/233egkrishtογtγροροίhmεπογentγρογ
γρεγ8γnhsdhΙwshsteγdgίοdίσdίkοsίessynορshsdhmοsiοssγmνοshskοtwtwnοrίwnίwοοdhgίwn

Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύ&ρη, άμεση πλήρηςκαι δωρεάν πρόσόσση Των CV

διαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λο~nά έγγραφα τηςσύμόασης, ι~α πρέπει να προσδιορίζεται
σηaρθύθψ&ακήήηηηλeιfρονέκή&ύάwΒηθδιaιΊ#εη4όγω*μηρίω~ητ&ηνπερ’~τωΕη
αυτή δεν υπάρχει πρόόλεψη για δαπάνη αναπαραγωγήςτων τευχών του διαγωνισμού.

Οταν η αναϋέτσυσα ~χή προτί&ται viz εφαρμόσcι mv παρ. 2 του άρδρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται,
στο παρόνά$ρο της~
οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσόαση στα σχετιιιά έγγραφα. Ενδευrnκά, λ.χ., η
ανα~άθυσ~»~ή4αμΗορθύσε4’&αν~φέρει ότι: “ο~ικόέόμιιώς—φeρέaςeνλαμόά’~ΰ&τηwwιοχρέwσήν~~ηρή
σει εμmστευmιά και να μη γνωστοπσιήσει σε τρίτους(συμπερθιαμόανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού
έιm~
φα ή πληροφορίεςπου πρwιύπταυν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείςδιασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσε
ων αυτών από το προσωπικό τους, τουςυπεργολάόουςτουςκαι κάδε άλλε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν
καη*a~άδε~ηήεκfέλ&ηΈηςθύμ8αθη~Γιαwν~κοπό αυτό, κατά mv *izp a64τω&’εγγρέφων τηςσύμ~



Στουςενδιαψερόμενους, προσψέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο τηςσύμβασης, τα παραρτήματά τουςΚαι ΤΟ έντυπο οικονομικήςπροσφοράς, στην ιστοσελίδα
τηςΥπηρεσίαςwww.sνrοsermουροΙis.gr (Διαγωνισμοί

Για να υποβάλλουν όμωςπροσψορά σι ενδιαΦερόμενοι , Θα Πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνος ii.

τηλ ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, ψέρονταςτη σφραγίδα
και τα επίσημα στοιχεία τηςΥπηρεσίας.

Σε οποιαδήποτε αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού σι διαγωνιζόμενοι Θα ενημερωθούν μόνο
από την ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση www.svrosermoupolis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να παραλάβουν τα τεύχη από τον Δήμο μπορούν να αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τουςδαπάνη και επιμέλεια.

2.3 Εψόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έωςτην Ι (202010η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τουςπροσψέροντεςπου συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψηςσύμβασηςσυμπληρωματικέςπληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραψές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις

/202011

Άρθρο 3 Υποβολή ψακέλου προσψοράς

3.1. Οι ψάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή
τουςστην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προςτην αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με
κατάθεσή τουςστο πρωτόκολλο τηςαναθέτουσαςαρχής(Διεύδυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου 

ΕρμούποληςΠλατεία ΕυρώπηςΤ.Κ. 84100 Ερμούπολη, Ν. Σύρος). Σε περίπτωση ταχυδρομικήςαποστολής
ή κατάθεσηςστο πρωτόκολλο, σι ψάκελοι προσφοράςγίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο τηςαναθέτουσαςαρχήςπου διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και
ώρα του διαγωνισμού, όπωςορίζονται στο άρθρο 18 τηςπαρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη
για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
καθυστερήσειςστην άφιξή τους. Δεν Θα παραληφθούν ψάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

3.2. Οι προσφορέςυποβάλλονται μέσα σε σψραγισμένο φάκελο (κυρίωςφάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώςτα ακόλουθα:

Προςτον Πρόεδρο τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμού

Προσψοράτου

για to έργο : «Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης)>

με αναθέτουσα αρχή Δήμο Σύρου — Ερμούπολης

και ημερομηνία λήξηςπροθεσμίαςυποβολήςπροσψορών 12

σης, νποόάλλcι υπεύδυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω’~

Συμπληρώνεται από την Αναδέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ωςτην...),
προςαποφυγή οιασδήποτε σύ γχυσηςκαι αμφιόολίας.

Συμπληρώνεται ημέρα που καδορίζει η αναΰέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι νι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείςνα μπορούν να λάΒουν γνώση όλων Των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.

Σύμφωνα με ιο άρ€λρσ 18 τηςπαρούσας.



Θ κυρίωςφάκελοςτηςπροσφοράςσυνοδεύεται από αίτηση υποβολήςπροσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσψέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, email ).
3.3. Με την προσψορά υποβάλλονταιτα ακόλουθα:

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

β) ένας(υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίοςπεριέχει τα οικονομικά στοιχεία
τηςπροσφοράς, Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 τηςπαρούσας.

Οι δύο ωςάνω ξεχωριστοί σψραγισμένοι ψάκελοι φέρουν επίσηςτιςενδείξειςτου κυρίωςφακέλου της
παρ. 2.

3.4. Προσψορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνία υποβολήςτου άρθρου 18 τηςπαρούσας, δεν αποσψραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 τηςπαρούσας.

3.5. Για τυχόν προσφορέςπου υποβάλλονται εκπρόθεσμα,13 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό τηςτην εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσψορά στην
κατοχή τηςή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο

πρωτόκολλο τηςαναθέτουσαςαρχής) και τιςαπορρίπτει ωςμη κανονικές.

3.6. Οι προσψορές υπογράφονται και μονογράψονται ανά ψύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Στιςωςάνω περιπτώσειςπου με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στιςδιατάξειςτου ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή ψωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη ισχύοςτηςδιαδικασίαςσύναψηςτηςσύμβασης(ήτοι μετά την ημερομηνία
δημοσίευσηςτηςπροκήρυξηςτηςσύμβασηςστο ΚΗΜΔΗΣ)14

Άρθρο 4: Διαδικασία αποσψράγισηςκαι αξιολόyησηςτων προσψορών/ Κατακύρωση! Σύναψη σύμβα
σης Ενστάσεις

4.1 Αποσψράγιση/ ΑξιολόγησηΙ’Εγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολήςτων προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμσύ’\σε δημόσια συνεδρίαση, κι~ρύσσειαι από ιων Ι Ιρόεδμσ αυιής, μισή ώρα ‘ιριν από την ώρα
λήξηςτηςπροθεσμίαςτου άρθρου 18 τηςπαρούσας.
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Σκότιιμο είναι η επιστροφή τηςσφραγισμένηςπροσφοράςνα λάόει χώρα μετά την απόφαση έγκρισηςτου πρακτι
κού του άρΟρου 4,1. (ζ) τηςπαρούσαςκαι τηςτταρέλευσηςτου δικαιώματοςυπσόολήςένστασης, σύμφωνα με τα
optζόμενα στο άρσρο 4.3 τηςπαρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Δια
γωνισμού.

ΤΙρό. άρϋρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωςπροστέϋηκε με το άρόρο 43 παρ.8 υποπαρ. 6. του ν. 4605/2019

και τροποποιήδηκε από το άρΰρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019

Επισημαίνεται ότι, ωςπροςτιςπροδεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών τηςΕπιτροπήςΔιενέργειας

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρδρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέι~ηκε με το άρσρο 43 παρ.

28 του ν. 4605/19 και τροποπσιήάηκε με το αρ. 5όπαρ. 7 του ν. 4609/2019



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί cv συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσαςαρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσψορέςκατά την παρ. 1 του άρθρου 3
τηςπαρούσας(σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίωςφάκελο αναγράψεται η ώρα
και ημέρα υποβολήςκαι η σχετική καταχώρηση στο ψάκελο μονογράψεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο)
και σε καταψατική περίπτωση μεταβαίνει μέλοςτης, κατ’ εντολή του Προέδρου τηςκαι παραλαμβάνει τις
προσψορέςγια να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

β) Οι προσψορέςπου παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσήςτουςσε σχετικό πρακτικό
τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναψέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 16 και ο εξουσιοδοτημένοςεκπρόσωπος. Όλοι σι ψάκελοι
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και
μονογράψονται από τον Πρόεδρο καιτα μέλη τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμού.

γ) Αμέσωςμετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση τηςπαραλαβήςτων προσφορών και καταγραψήςτων
δικαιολογητικών συμμετοχήςτου άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσψράγιση των οικονομικών προσφορών, η
μονογραψή Τουςαπό τον Πρόεδρο και τα μέλη τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί
μέρουςστοιχείων τους, τα οποία επίσηςκαταχωρίζονται στο ίδιο ωςάνω πρακτικό.

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλcγχο τηςολόγραψηςααι αριθμητικήςαναγραψής
των επιμέρουςποσοστών έκπτωσηςκαι τηςομαλήςμcταξύ τουςσχέσης.

Για την cψαρμογή του ελέγχου ομαλότητυς, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφοράς(Εμ), σύμψωνα μετα οριζόμενα στα άρθρα 9~ και 08 του ν. 4.412/2016.

Όλεςοι οικονομικέςπροσψορέςκαταχωρίζονται, μετά τιςτυχόν αναγκαίεςδιορθώσεις, σε πίνακα κατά τη
σειρά μειοδοσίας(αρχίζονταςαπό τη μικρότερη προσΦορά), ο οποίοςυπογράψεται από τα μέλη της
ΕπιτροπήςΔιαγωνισμού και αποτελεί μέροςτου πρακτικού της.

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχήςτου άρθρου 24.2 της
παρούσαςτην ίδια ημέρα κατά τη σειρά τηςμειοδοσίας, αρχίζονταςαπό τον πρώτο μειοδότη. Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον σι δέκα (10) πρώτεςκατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η
διαδικασία συνεχίζεται τιςεπόμενεςεργάσιμες ημέρες εκτόςαν υφίσταται σπουδαίοςλόγοςγια την
αναβολή τηςσε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφωςστουςπροσψέροντες, ανακοινώνεται με
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων τηςυπηρεσίαςκαι αναρτάται στην ιστοσελίδα τηςαναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχοςτων δικαιολογητικών συμμετοχήςσυνίσταται στον έλεγχο τηςορθής
συμπλήρωσηςκαι υποβολήςτους.

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση τηςσύνταξης και έκδοσηςτου πρακτικού της,
επικοινωνεί με τουςεκδότεςπου αναγράφονται στιςυποβληθείσεςεγγυητικέςεπιστολές, 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 πειθαρχικήςδίωξης, σύμφωνα μετην ισχύουσα νομοθεσία.

Η περιγραψόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμού 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

16Σημειώνεται ότι ο Αριδμόςπτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος

II: Πληροφορίεςσχετικά με τον οικονομικό φορέα (Εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο ΜέροςIV: Κριτήρια

Επιλογής(Α Καταλληλότητα) του Τυποποιημένου Εντύπου ΥπεύϋυνηςΔήλωσης( ΤΕΥΔ).

Πρ8 άρΰρο 221Α παρ. 1 Περ. ό row v. 4412/20W όπωςπροστέδηκε με την παρ. 28 του άρϋρου 43 του ν.

4605/2019 και τροποποιήΰηκεμε ιο αρ. Sόπαρ, 7του ν. 4609/2019



τηςδιαδικασίας, μετα οποίο εισηγείται την ανάθεση τηςσύμβασηςστον μειοδότη (ή τη ματαίωση), Και TO

υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία ΤΟ εγκρίνει18.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόψαση σε όλουςτουςπροσψέροντεςμε κάθε πρόσφορα τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά τηςαπόφασηςαυτήςχωρεί
ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 τηςπαρούσης.

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που σι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώςτιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών ψορέων που
υπέβαλαν ισότιμεςπροσφορές’ Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τηςΕπιτροπήςΔιαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών ψορέων Που υπέβαλαν τιςισότιμεςπροσφορές.

4.2 Πρόσκληση υποβολήςδικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  Κατακύρωση — Πρόσκληση για
υπογραψή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράψωςτον προσψέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ((<προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόςπροθεσμίας, δέκα
(10) ημερών,19 τα προβλεπόμενα στιςκείμενεςδιατάξειςδικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης20. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσαςαρχήςσε σψραγισμένο ψάκελο, ο οποίοςπαραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψειςσε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντόςπέντε
ημερών από την κοινοποίηση σχετικήςέγγραψηςειδοποίησηςσε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Το παρόν εψαρμόζεται και στιςπεριπτώσειςπου η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησηςτων προσψορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης,
κατ’ εψαρμογή τηςδιάταξηςτου άρθρου 79 παράγραψος5 εδά’»ιο α ν. 4412/2016, τηρουμένων των
αρχών τηςίσηςμεταχείρισηςκαι τηςδιαφάνειας22.

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:

τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο ΥπεύθυνηςΔήλωσης(ΤΕ.Υ.Δ), είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή

) αν δεν ιιποβληθο (ιν στο προκαθσρισ~ ιένν χρονικό διάο I ΓΙ ii” I α ιιιιιιι ιι ιύ Ι 1& ν” ΓΙ’ Κι1 I (‘Ιιι 11<1 II
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

18

Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορέςφαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από
τουςοικονομικούςφορείςνα εξηγήσουν την τιμή ή το κόστοςπου προτείνουν στην προσφορά τους, εντόςαπο
κλειστικήςπροθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση τηςσχετικήςπρόσκλησης. Στην πε
ρίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Του ν. 4412/2016.

Πρ8λ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. cx του ν. 4412/2016, όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. a τον ν.
4605/19.

ΠρΒλ. άρθρο 103 παρ’ I του ν. 4412/201 6, όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α
171).

Πρόλ. άρθρο 103 παρ’ 2 του ν. 4412/2016, όπωςαντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. ό του ν. 4605/19



ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμωςκαι εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται σι
όροι και σι προϋποθέσειςσυμμετοχήςσύμψωνα μετα άρθρα 21, 22 και 23 τηςπαρούσας, 22

iii) ο προσωρινόςανάδοχοςαποκλείεται, και η κατακύρωση γίνεται στον προσψέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένηςτης
ανωτέρω διαδικασίας,

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσψέροντα που
υπέβαλε την αμέσωςεπόμενη πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τηςτιμής.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσειςτιςοποίεςο προσωρινόςανάδοχοςείχε δηλώσει με το Τυποποιημένο ~Εντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης(ΤΕ.Υ.Δ), ότι πληροί, σι οποίεςεπήλθαν ή για τιςοποίεςέλαβε γνώση ο προσωρινόςανάδοχος
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα τηςέγγραψηςειδοποίησηςγια την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης(οψιγενείςμεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ τηςαναθέτουσαςαρχήςη εγγύηση συμμετοχής
του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 τηςπαρούσας.

Αν κανένας από τουςπροσψέροντεςδεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανέναςαπό τους
προσψέροντεςδεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανέναςαπό
τουςπροσψέροντεςδεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικήςεπιλογήςτου άρθρου 22, η διαδικασία
ανάθεσηςματαιώνεται.

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 παράγραψο (α) του παρόντοςάρθρου23 και τη διαβίβασή του στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη
απόφασης, είτε για την κατακύρωση τηςσύμβασης, είτε για τον αποκλεισμό προσωρινού αναδόχου, είτε
για τη ματαίωση τηςδιαδικασίας.

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμψωνα με τιςδιατάξειςτων
άρθρων 105 και 106 του ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόψαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών τηςδιαδικασίαςελέγχου και αξιολόγησηςτων προσΦορών, σε κάθε προσψέροντα που δεν έχει
αποκλεισθεί οριστικά24 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 από την επιτροπή του διαγωνισμού
ή από την γραμματεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου — Ερμούπολης εντόςπέντε (5)
~ργάσιμων η ~ι~ρών από την ημέρα ι”,ιι κιιινιυιιιιήθι ικε νι ιtυ ιυυς ιιι ιτιιυδι ιξL ι η αιιυψαυη
κατακύρωσης.25

γ) H σύναψη τηςσύμβασηςεπέρχεται με την κοινοποίηση τηςαπόφασηςκατακύρωσηςστον προσωρινό

22

Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρδρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανο$ωτικών μέσων).

Πρόλ. άρϋρο 103 παρ. ότου ν. 4412/2016, όπωςτροποποιήδηκε με το άρΟρο 43 παρ. 12 περ. γ του ν. 4605/19

ΠρΒλ. άρΟρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωςτροποποιήϋηκε με το άρΰρο 43 παρ. 13 περ. Β του ν. 4605/19

Στο όν λόγω σημείο τηςδιακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος(πχ. στα γραφεία τηςαναθέτουσαςαρχής),
καΰώςκαι το χρονικό διάστημα εντόςτου οποίου όσοι υπέόαλαν παραδεκτέςπροσφορέςμπορούν να λαμόάνουν
γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωση ςπου κατατέδηκαν, δηλ. εντός.., εργάσιμων ημερών από την ημερομη
νία που κοινοποιήι~ηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωση ς.



ανάδοχο σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρθρο 105, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησηςτης
ένστασηςτου άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασηςεπί αυτήςή η πάροδος
άπρακτηςτηςπροθεσμίαςτου πρώτου εδαφίου τηςπαραγράψου 2 του άρθρου 127.

Εν συνεχεία κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσηςστον προσωρινό ανάδοχο26. Με την ίδια απόφαση
καλείται ο ανάδοχοςόπωςπροσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάςτου η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τιςείκοσι (20) ημέρεςαπό την
κοινοποίηση σχετικήςέγγραψηςειδικήςπρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική
επιστολή καλήςεκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα τηςαπόψασης
κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του v.4412/2016.

Εάν ο ανάδοχοςδεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.α τηςπαρούσας
για τον προσψέροντα που υπέβαλε την αμέσωςεπόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά27. Αν κανέναςαπό τουςπροσψέροντεςδεν προσέλθει για την υπογραφή του συμψωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσηςματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β τηςπαραγράψου 1 του άρθρου 106 του
ν. 4412/2016.

4.3 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασηςκατά πράξηςή παράλειψηςτηςαναθέτουσαςαρχής, η προθεσμία άσκησήςτης
είναι πέντε (5) ημέρεςαπό την κοινοποίηση τηςπροσβαλλόμενηςπράξηςστον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα ή από τη συντέλεση τηςπαράλειψης. Η ένσταση κατά τηςδιακήρυξηςυποβάλλεται σε προθεσμία
που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματοςαπό τη δημοσίευση τηςδιακήρυξηςστο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολήςτων προσφορών. Για τον υπολογισμό τηςπροθεσμίαςαυτής
συνυπολογίζονται και σι ημερομηνίεςτηςδημοσίευσηςκαι τηςυποβολήςτων προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τηςαναθέτουσαςαρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώμη της ΕπιτροπήςΔιαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για
ενστάσειςκατά τηςδιακήρυξης), εντόςπροθεσμίαςδέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τηςένστασηςη
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος11 μετά την
άπρακτη πάροδο τηςοποίαςτεκμαίρεται η απόρριψη τηςένστασης. Στην περίπτωση τηςένστασηςκατά
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολήςτων προσφορών.

Ι ια ιο ;ιαραδεκιά ιης άσκησης ένσιασης, αιιαιιείιαι, με “ιν καιάθεοη της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί τηςεκτιμώμενηςαξίαςτηςσύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη τηςαναθέτουσαςαρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασηςκατά πράξηςή παράλειψηςτηςαναθέτουσαςαρχήςκαι η άσκησή
τηςκωλύουν τη σύναψη τηςσύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση τηςένστασηςδεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικήςδιαδικασίας.

Οποιοςέχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσηςκαι την ακύρωση τηςπράξηςή
26

Η απόφαση κατακύρωση ςκοινοποιείται στου προσωρινό ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση iou ελέγχου των δεκαιο
λογητLκών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρΰρο 4.2 τηςπαρούσαςκrn την άπρακτη πάροδο
τηςπροθεσμίαςάσκησηςένστασης

Πρ8λ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/202 6, όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ τΟν v. 4605/19



τηςπαράλειψηςτηςΑναθέτουσαςΑρχήςπου εκδίδεται ή συντελείται επί τηςένστασηςτηςπροηγούμενης
παραγράψου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου τηςέδραςτηςαναθέτουσαςαρχής, Κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8).

Η άσκηση τηςένστασηςκατά πράξηςή παράλειψηςτηςαναθέτουσαςαρχήςαποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοψανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί
καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοψανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή
νομιμότητας.

Το παράβολο για την άσκηση τηςαίτησηςακύρωσηςκαι τηςαίτησηςαναστολήςυπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάψιο τηςπαρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α 8).

Άρθρο 5: Ένγραψα τηςσύμβασηςκατά το στάδιο τηςεκτέλεσης— Σειρά ισχύος

Σχετικά μετην υπογραφή τηςσύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν.
4412/2016.

Τα έγγραφα τηςσύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυμφωνίαςτων περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύοςκαθορίζεται ωςκατωτέρω.

1. Το συμψωνητικό.

2. Η παρούσα Διακήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά.

4. Το Τιμολόγιο Δημοιτράτησης

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

6. Η Τεχνική Συγγραψή Υποχρcώσεων (Τ.Σ.Υ) με τιςΤεχνικέςΠροδιαγραφέςκαι τα Παραρτήματα
τους,

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Tn.).

8. 0 ΠροϋπολογισμόςΔημοπράτησης.

9. Οι εγκεκριμένεςμελέτεςτου έργου.

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευήςτου έργου.

Άρθρο 6:Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα έγγραφα τηςσύμβασηςσυντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και
σε άλλεςγλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίαςμεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της
σύμβασηςπου έχουν συνταχθεί σε περισσότερεςγλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

6.2. Οι προσφορέςκαι τα περιλαμβανόμενα σε αυτέςστοιχεία, καθώςκαι τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

6.3 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραψα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε μετον. 1497/1984 (Α 188).

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάψρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τιςδιατάξειςτηςεθνικήςνομοθεσίαςείτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο28. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά
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Πρ8λ. άρΟρο 20 παρ. ΙΟν. 4412/2016, όπωςτροποτιmήι2ηκε με iv άρδρο 107 περ. 14 TOU V. 4497/2017 (ΑΙ 71).



αποδεκτά ευκρινή ψωτοαντίγραψα εγγράφων Που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
ετιικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα Προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 “κώδικαςΔιοικητικήςΔιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του
v.4250/2014.

6.4. Ενημερωτικά και τεχνικά ψυλλάδια και άλλα έντυπαεταιρικά ή μη — με ειδικό τεχνικό Περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίςνα συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική

6.5. Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώςκαι μεταξύ αυτήςκαι του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα διευκολύνει την επικοινωνία των
αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εψαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση τηςσύμβασηςκαι την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι
διατάξειςτων Παρακάτω νομοθετημάτων:

 του v.4472/2017 (Α74) και ιδίωςτων άρθρων 118 και 119,

 του ν. 4412/2016 «ΔημόσιεςΣυμβάσεις‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)>) (Α’ 147), όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει.

του ν. 4314/2014 (Λ’ 265) “Λ) Για τη διαχε’ιριση, τον έλεγχο και την εψαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 2020, B) Ενσωμάτωση τηςΟδηγίας2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τηςΙ3ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ 1 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (A’ 297) και a’εςδιατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Λ’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εψαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 2013», και του ν. 3614/2007 (A’ 267) «Διαχείριση, έλεγχοςκαι
εψαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,

 του ν. 4278/2014 (Α’157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Αρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

 του ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχέςδημοσιονομικήςδιαχείρισηςκαι εποπτείας(ενσωμάτωση της
Οδηγίας2011/85/ΕΕ) — δημόσιο λογιστικό και άλλεςδιατάξεις», όπωςισχύει

 του ν. 4250/2014 «ΔιοικητικέςΑπλουστεύσεις Καταργήσεις, ΣυγχωνεύσειςΝομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (AIGI) και λοιπές
ρυθμίσεις)) (A’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, του ν. 4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο)),

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

 του άρθρου 26 του v.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τηςδιοίκησηςκαι
ορισμόςτων μελών τουςμε κλήρωση»,3°

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

 του ν. 3861/2010 (A’ 112) «Ενίσχυση τηςδιαφάνειαςμε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
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Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσηςγια τη συyκρότηση συλλογικών οργάνων.



πράξεων Των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδισικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
Διαύγεια’ και άλλεςδιατάξεις>),

 των παραγράψων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80110, τηςπαραγράψου Ια του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (A’ 116) «Κύρωση τηςΚωδικοποίησηςτηςνομοθεσίαςκατασκευήςδημοσίων
έργων)> (ΚΔΕ),

 του ν. 3548/2007 (A’ 68) (<Καταχώριση δημοσιεύσεων των ψορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
Και τοπικό Τύπο και άλλεςδιατάξεις>),

του ν. 3469/2006 (Λ’ 131) “Εθνικό Τυπογραψείο, ΕψημερίςτηςΚυβερνήσcωςκαι λοιπέςδιατάξεις’~

 του ν. 2690/1999 (Ν 45) “Κύρωση του Κώδικα ΔιοικητικήςΔιαδικασίαςκαι άλλεςδιατάξεις” όπως
ισχύει,

 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςδιατάκτες” (A’ 145).

 του π.δ 28/2015 (Ν 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία’~

 Τηςμε αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29122017 Απόφασηςτου Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχήςτεχνικών και λοιπών συναψών επιστημονικών
υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016)> (Β 4841), όπως
τροποποιήθηκε μετην όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/252018 (Β 1511).

 Τηςμε αριθ. 50844/1152018 Απόψασηςτου Υπουργού Οικονομίαςκαι Ανάπτυξης(<Συγκρότηση
και ορισμόςμελών γνωμοδοτικήςεπιτροπήςεπί τηςεπάρκειαςτων ληψθέντων επανορθωτικών
μέτρων οικονομικών ψορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως
τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868  18/07/2018 (ΥΟΔΔ441).

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόψασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων Θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίαςκαι Ανάπτυξης>),

7.2 Οι διατάξειςτου ν. 2859/2000 (A’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας>).

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοΘείσεςκανονιστικέςπράξεις)?, καθώςκαι λοιπές
διατάξειςπου αναψέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
ιιι ριβιιλλιινιιιιού και ιj>υριιλογιιιού διιιαίουιιαι γcνικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., ΥΑ.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκεςκαι εν γένει προσαρμογέςάρθρων
της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης
διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα
συμβατέςμε την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του’Εργου, Φόροι, Δασμο’ κ.λ.π. Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ flOE & ΚΑΠ 2019 και είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑ:
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Από 11 2017 τίϋεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α’ 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.

Νόμοι, ΠΔ και υπουργικέςαποφάσειςΠου εκδίδονται Μετά την έναρξη τηςδιαδικασίαςσύναψηςτηςσύμόασης
σύμφωνα με Το άρθρο 120 TOU V. 4412/2016, δεν αποτελούν μέροςτου εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.



45.7331.004 του προϋπολογισμού Του Δήμου.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις34 που προβλέπονται για Τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένηςτης κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
ΕνιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/20113S της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής

ΕξέτασηςΠροδικαστικών Προσψυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016,
καθώςκαι τηςκράτησης6% , σύμψωνα με τιςδιατάξειςτου άρθρου 53 παρ. 7 περ. 8 του
ν. 4412/2016 και της υπ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών (B’ 2235) και τηςκράτησης2,5%ο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. Θ του ν. 4412/2016 και της υπ αριθμ.
ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 (B’ 2780) απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3965/23.07.2019)

8.2. Τα γενικά έξοδα, όψελοςκ.λ.π. του Αναδόχου και σι επιβαρύνσειςαπό ψόρους, δασμούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
‘Εργου.

8.3. Οι πληρωμέςΘα γίνονται σύμψωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο τηςΕΣΥ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματοςθα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση — αποσαψήνιση πληροψοριών και δικαιολογητικών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τουςοικονομικούςΦορείςνα συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα πιστοποιητικά που έχουν παραληψθεί, συμπεριλαμβανομένηςκαι τηςοικονομικήςτουςπροσφοράς,
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησηςσε αυτούςτηςσχετικήςπρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103 του ν.
4412/2016. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψηςυποχρέωσηςΕγκριση δέσμευσηςπίστωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσηςπίστωσηςγια το οικονομικό έτος202 και με αρ καταχώρηση
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμήςτηςΔ.Ο.Υ.

(συμπληρώνεται και ο αριθμόςτηςαπόφασηςέγκρισηςτηςπολυετούςανάληψηςσε περίπτωση που η
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενόςοικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ
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Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τού to υα αναγράφεται στη
Διακήρυξη και ειδικότερα υα αναγράφεται ο τίτλοςτηςΠράξη ςκαι του Επιχειρησιακού Προγράμματοςστο πλαίσιο
του οποίου είναι ενταγμένα to δημοπρατούμενο έργο, καθώςκαι τα ποσοστά συγχρηματοδότησηςτηςδαπάνης
του έργου από εθνικούςκαι ενωσιακούςπόρους4w αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συ
μπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία ΣυλλογικέςΑποφάσεις(ΣΑ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρημα
τοδότησης(ΠΔΕ ή Τακτικόςπροϋπολογισμός). Για to ζήτημα τηςανάληψηςδαπανών δημοσίων επενδύσεων, όλ.
και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

Οι κρατήσειςπροσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσηςτου έργου.

ΠρΒλ. άρθρο 4 παρ. 3 έόδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωςαντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν.
4605/2019



80/2016).

Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ Ι
Άρθρο 11:Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραψή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Τίτλοςτου έργου

Ο τίτλοςτου έργου είναι:

((Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης)>.

11.1. ΠροϋπολογισμόςΔημοττράτησηςτου έργου

Ο προϋπολογισμόςδημοπράτησηςτου έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

• Δαπάνη Εργασιών 43.200,00 Ευρώ

• Γενικά έξοδα και’Οψελοςεργολάβου (Γ.Ε.±0.Ε.) 7.776,00 Ευρώ

. Απρόβλεπτα37 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.646,4ΟΕυρώ , που αναλώνονται σύμψωνα με τουςόρουςτου άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.

. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στιςτιμέςποσού 67760 Ευρώ σύμψωνα με το
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

. Απολογιστικέςεργασίες700,00€

. Δαπάνη του ΦΠΑ. (24%) 1440000€”

11.2. Τόποςεκτέλεσηςτου έργου

ΝήσοςΣύρος— Δημοτικό Κοιμητήριο Ερμούπολης
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ ε0/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τουςδιατάκτες” ( A’ 145); “Οι δια
κηρύξεις, σι αποφάσειςανάθεσηςκαι οι συμόάσειςπου συνάπτονται για λογαριασμό Των φορέων ΓενικήςΚυΒέρ
νησηςαναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία τηςαπόφασηςανάληψηςυποχρέωσης, τον αριθμό
καταχώρισήςτηςοτα λογιστικά διόλία του οικείον φορέα, καθώςκαι τον αριθμό τηςαπόφασηςέγκρισηςτηςπο
λυετούςανάληψηςσε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενόςΟικονομικά έτη. ‘. Επίσης,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου πδ: “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσειςανάθεσηςΠου
εκδίδονται και συμΒάσειςπου συνάπτονται από φορείςτηςΓενικήςΚυΒέρνησηςείναι άκυρες, εφόσον δεν έχει
προηγηθεί αυτών η έκδοση τηςαπόφασηςανάληψηςυποχρέωσηςτου άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. “

Το ποσό των απρόόλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή τηςσύμόασης, ανάλογα με την προ
σφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί τηςδαπάνηςεργασιών με
ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.

ΠρΒλ. άρθρο & παρ. 7 του ν. 4412/2016.



11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά Του έργου
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίεςεπισκευήςστο δημοτικό κοιμητήριο Ερμούπολης.
Κάποιεςαπό τιςεργασίεςπου προβλέπεται με την παρούσα είναι η επισκευή του Οστεοψυλακίου η
επισκευή κιγκλιδωμάτων, η συντήρηση σιδηρών Θυρών και κιγκλιδωμάτων, η κατασκευή νέων τάφων, η
αντικατάσταση κουφωμάτων, η επισκευή κουφωμάτων, η επισκευή τοίχων αντιστήριξης και γενικά
εργασίεςσυντηρήσεων για την βελτίωση της υγιεινής, τηςασψάλειας, και τηςλειτουργικότηταςτων
χώρων. ‘Ολεςσι εργασίεςΘα εκτελούνται κατόπιν εντολήςτηςυπηρεσίας.

Το έργο περιλαιiβάνει εργασίεςδια<bόρων κcιτηγοριών, με μέγιστο ποσοστό τιςεργασίεςοικοδομικές. επομένωςτο
σύνολο των εργασιών αποτελεί μια ομάδα εργασιών. (έφθρο 53 πα’>. 7 περ. Ι & 125 του Ν.4412/16).

Επισημαίνεται ότι, το ψυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν Πρέπει να
μεταβάλλεται ουσιωδώςκατά τη διάρκεια εκτέλεσηςτηςσύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 132~~ ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολήςυφίσταται, μόνο υπό τιςπροϋποθέσειςτων άρθρων
132 και 156 ν. 4412/2016.

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τουςακόλουθουςόσουςκαι περιορισμούς:

. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» τηςπροκήρυξης, ούτε οι προδιαγραψέςτου έργου, όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών τηςαρχικήςσύμβασης.

. 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 Ανακεψαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοιςεκατό (20%) τηςσυμβατικήςδαπάνηςομάδαςεργασιών του έργου
ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοιςεκατό (10%) τηςδαπάνηςτηςαρχικήςαξίαςσύμβασηςχωρίς
Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτεςδαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεψαλαίωση
λαμβάνονται υπόψη μόνο σι 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 τηςαξίαςσύμβασηςχωρίςΦ.Π.Α., αναθεωρήσειςκαι απρόβλεπτεςδαπάνες.
Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμόςτων έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφοςαυτή αναλύεται σε ομάδες
εργασιών, σι οποίεςσυντίθενται από εργασίεςπου υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευήςκαι επιδέχονται το ίδιο ποσοστό
έκπτωσηςστιςτιμέςμονάδαςτους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η
οποία μετά την έκδοσή τηςθα έχει εφαρμογή σε όλα τα ωςάνω έργα, προσδιορίζονται σι ομάδες
εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) ημερολογιακούςμήνεςαπό την ημέρα
υπογραφήςτηςσύμβασης40.

Οι αποκλειστικέςκαι ενδεικτικέςτμηματικέςπροθεσμίεςτου έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
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όπωςσυμπληρώι5ηκε με to άρΰρο 43 παρ. 21 του V. 4605/2019

Μπορεί η έναρξη τηςπροδεσμίαςνα ορίζεται διαφορετικά, ow λόγου χάρη δεν προόλέπεται η άμεση έναρξη των
εργασιών (άρΰρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).



Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψηςσύμβασης Όροι υποβολήςπροσψορών

13.1 H επιλογή του Αναδόχου, Θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα και το άρθρο 117 του ν.
4412/2016 και υπό τιςπροϋποθέσειςτου νόμου αυτού.

13.2 Η οικονομική προσψορά των διαγωνιζομένων, Θα συνταχθεί Και υποβληθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

13.3 Κάθε προσψέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.41

13.5 Δε γίνονται δεκτέςπροσφορέςγια μέροςτου αντικειμένου τηςσύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση τηςσόμβασηςείναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τουςσυμμετέχοντεςοικονομικούς
ψορείς, κατά τουςόρουςτηςπαρ. 1 α) του άρθρου 72του ν.4412/2016, εγγυητικήςεπιστολήςσυμμετοχής
που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσηςοικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχήςπεριλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τιςυποχρεώσειςόλων Των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και οτι
όλα τα μέλη τηςευθύνονται έναντι τηςαναθέτουσαςαρχήςαλληλέγγυα και ειςολόκληρον.

15.2 Οι εγγυητικέςεπιστολέςσυμμετοχήςπεριλαμβάνουν, σύμψωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευήςτου έργου (Δήμο Σύρου  Ερμούπολης) προςτον οποίο
απευθύνονται,

δ) ταν αριθμό τηςεγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. καιτη διεύθυνση του οικονομικού Φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσηςαναγράψονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλοςτηςένωσης),

ζ) τουςόρουςότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιψύλακτα, ο δε εκδότηςπαραιτείται του
δικαιώματοςτηςδιαιρέσεωςκαι τηςδιζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσηςαυτής, το ποσό της
κατάπτωσηςυπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλοςχαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία τηςδιακήρυξης(αριθμόςέτος, τίτλοςέργου ) και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξηςή τον χρόνο ισχύοςτηςεγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσηςαπό τον εκδότη τηςεγγύησηςνα καταβάλει το ποσό τηςεγγύησηςολικά ή
μερικά εντόςπέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προςτον οποίο απευθύνεται.
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Οι αναι9έτουσεςαρχέςμπορεί να επιτρέπουν την υποόολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή
προσαρμόζεται αντιοτσίχωςτο 134. (πρΒλ άρδρο 57 του ν.4412/2016).



15.3 Η εγγύηση συμμετοχήςΠρέπει να ισχύει τουλάχιστον για Τριάντα (30) ημέρεςμετά τη λήξη του
χρόνου ισχύοςτηςπροσψοράςτου άρθρου 19 τηςπαρούσας, ήτοι μέχρι / / Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη τηςπροσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύοςτηςπροσψοράςκαι τηςεγγύησηςσυμμετοχής.

15.4. Η εγγύηση συμμετοχήςκαταπίπτει, αν ο προσψέρων αποσύρει την προσψορά του Κατά τη διάρκεια
ισχύοςαυτής, Παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροψορίεςπου αναψέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του
v.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρωςτα προβλεπόμενα στα έγγραφα τηςσύμβασηςδικαιολογητικά ή
δεν προσέλθει εγκαίρωςγια υπογραψή τηςσύμβασης.

Ειδικά, σι εγγυήσειςσυμμετοχήςκαταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου
Τεχνικού Συμβουλίου. Η ένσταση του αναδόχου κατά τηςαποψάσεωςδεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού τηςεγγυήσεως.

15.5 Η εγγύηση συμμετοχήςεπιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχήςεπιστρέψεται στουςλοιπούςπροσφέροντεςσύμψωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής— Ρήτρα πρόσθετηςκαταβολής(Πριμ)42

16.1 ΔΕΓ’Ρ3 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολήςστον Ανάδοχο, σύμφωνα με τουςόρους
του άρθρου 150 του v.4412/2016

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμστην παρούσα σύμβαση

Άρθρο 17: Εγyυήσειςκαλήςεκτέλεσης

17.1 Για την υπογραψή τηςσύμβασηςαπαιτείται η παροχή εγγύησηςκαλήςεκτέλεσης, σύμψωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοςτηςοποίαςκαθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλήςεκτέλεσηςκαταπίπτει στην περίπτωση παράβασηςτων όρων τηςσύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησηςτηςσύμβασηςκατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται
αύξηση τηςσυμβατικήςαξίας, ο ανάδοχοςείναι υποχρεωμένοςνα καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψοςτηςοποίαςανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού τηςαύξησης
χ(ιΙf1 ίς(1)11 Α

Η εγγύηση καλήςεκτέλεσηςτηςσύμβασηςκαλύπτει συνολικά και χωρίςδιακρίσειςτην εψαρμογή
όλων των όρων τηςσύμβασηςκαι κάθε απαίτηση τηςαναθέτουσαςαρχήςή του κυρίου του έργου
έναντι του αναδόχου.
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Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του v.4412/2016, οπότε μνημονεύονται και σι απαραίτητεςλε
πτομέρειες.

Συμπληρώνεται αν προόλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταόολής. Προτείνεται στο παρόν υπόδειγμα να ΜΗΝ δίνε
ται η δυνατότητα χορήγησηςπροκαταόολής. Ωστόσο αν το έργο είναι συ~ρηματοδοτούμενο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
η δυνατότητα προκαταόολής. Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. a του άρθρου 25 του ν. 361 4/2007
(όπωςπροστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν, 4072/2012), στιςπεριπτώσειςσυγχρηματοδοτούμενων
δημόσιων έργων στιςδιακηρύξειςυποχρεωτικά περιλαμ8άνεται δυνατότητα χορήγησηςπροκατα8ολής, Η υπο
χρέωση αυτή εξακολουθεί ‘α ισχύει και για τα προγράμματα τηςπεριόδου 20142020 δυνάμει τηςπαρ. 15 του
άρσρου 59 του ν. 4314/2014.



Η εγγύηση καλήςεκτέλεσηςκαταπίπτει υπέρ Του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση Του
Προϊσταμένου τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του
αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά τηςαποφάσεωςδεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού
τηςεγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναψερόμενα στην
παράγραψο 15.2 τηςπαρούσαςκαι επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο τηςσχετικήςσύμβασης.

17.2 Εyγύηση καλήςλειτουργίας

ΔΕΝ απαιτείται

Άρθρο 17Α: Τκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυητικέςεπιστολέςτου άρθρου 15, 16, 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικέςεπιχειρήσειςκατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ τηςπαρ. Ι του άρθρου
14 του ν. 4364/ 2016 (Α 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη τηςΈνωσηςή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΑΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.  ΤΜ.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 παρακατάθεσηςχρεογράψων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τηςεγγύησηςεπιστρέψονται μετά τη
λήξη τουςστον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό Φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικέςεπιστολέςεκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερουςεκδότες
τηςπαραπάνω παρανράόου, ανεξαρτήτωςτου ύψουςτων.

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τιςεπίσημες
γλώσσεςτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάψραση στην ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. τηςπαρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τουςΦορείςπου ψέρονται να έχουν εκδώσει τιςεγγυητικέςεπιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτων προσψορών αποσψράγισης

Ωςημερομηνία λήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτων προσψορών 44ορίζεται η ημέρα

Ώρα λήξι i’ ιiιι, υιιυβυλήI, ιιρυυψυμών υρίζιιαι ri 10:00 ιι.μ.

Ωςημερομηνία και ώρα αποσψράγισης των προσφορών ορίζεται η , ημέρα
καιώρα

Αν, για λόγουςανωτέραςβίας, δεν διενεργηθεί η αποσψράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη
μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσψορά, η αποσψράγιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση τηςαναθέτουσαςαρχής. Η απόψαση
αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο ΚΗΜΔΗΣ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμεςημέρες
πριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσψράγιση των

~~ΙΙ ελάχιστη προΟεσμία παραλαόήςτων προσφορών κα~ορίζεται σύμφωνα με το άρΰρο 121 ου ι’. 4412/2016, όπως

αυτό τροποποιήδηκε με την παρ. 19 του άρΰρου 43 του ν. 4605/2019.

Προτείνετrn Οι ανυ&τουσεςαρχέςνα ορίζουν την ημερομηνία ηλειπρονυιήςιmοσφράγισηςΤων προΰφερών μετά

την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληιιτυ’ή ημερομηνία υποόολήςτων προσφορώ~ προκειμένου

~εγγύηση συμμΕΕοχήύμφwνμόρο€Μπ6μe,α



προαψορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εψαρμοζομένων Κατά
τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαψίων.

Άρθρο 19: Χρόνοςισχύοςπροσψορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσψορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό Κατά τη διάταξη του άρθρου
97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών46, από την ημερομηνία λήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτων
προσψορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύοςτης προσΦοράς, να ζητά από τους
προσψέροντεςνα παρατείνουν τη διάρκεια ισχύοςτηςπροσψοράςτουςκαι τηςεγγύησηςσυμμετοχής.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα  Δαπάνεςδημοσίευσης

Το Κείμενο τηςπαρούσαςΔιακήρυξηςδημοσιεύεται:

1. Η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ ).

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.svrosermoupolis.gr,
σύμψωνα με το άρθρο 2 τηςπαρούσας.

Τα έξοδα των εκ τηςκείμενηςνομοθεσίαςαπαραίτητων δημοσιεύσεων τηςπροκήρυξηςτηςδημοπρασίας
στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό
πληρωμήςτου έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση
του ίδιου έργου, καθώςκαι τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την
αναθέτουσα αρχή Και καταβάλλονται από τιςπιστώσειςτου έργου.
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Ορίζεται ο χρόνο ςαπό την Αναδέτουσα Αρχή κατ~ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων τηςδιαδικασίας Για ταν κα
Οορισμό του χρόνου ισχύοςτηςπροσφοράς, ιτρ8. Άρϋρα 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ F’ Γ
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 τηςπαρούσας, σε προσφέροντα ο οποίοςδεν
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει τηςπαρ. Α του άρθρου 22 τηςπαρούσαςκαι πληροί τα κριτήρια
επιλογήςτηςπαρ. B, του άρθρου 22 τηςπαρούσας.

Άρθρο 21:Δικαιούμενοι συμμετοχήςστη διαδικασία σύναψηςσύμβασης

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχήςέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσειςαυτών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα εκτέλεσηςδημοσίων έργων 47κατηγορίαςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτοςμέλοςτης’Ενωσης,

β) σε κράτοςμέλοςτου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτεςχώρεςπου έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και S και τιςγενικέςσημειώσειςτου σχετικού με την
‘Ενωση ΠροσαρτήματοςΙ τηςωςάνω Συμφωνίας, καθώςκαι

δ) σε τρίτεςχώρεςπου δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ τηςπαρούσαςπαραγράψου και έχουν συνάψει
διμερείςή πολυμερείςσυμψωνίεςμε τηνΕνωση σε Θέματα διαδικασιών ανάθεσηςδημοσίων συμβάσεων.

21.2 Οικονομικόςψορέαςσυμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ωςμέλοςένωσης.48

21.3 Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τουςόρουςτων παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του v.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τιςεν λόγω ενώσειςνα περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχοςη νομική τηςμορφή Πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

Άρθρο 22:Κριτήρια ποιοτικήςεπιλογής49

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην
περίπτωση ένωσηςοικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής:

 αναψορικά με τιςαπαιτήσειςτου άρθρου 22 Α τηςπαρούσας, αυτέςΘα πρέπει να ικανοποιούνται από
κάθε μέλοςτηςένωσης

ανιιψιι~ιιιιά Ι if ill, wilii Ι ή ιιι ιι, ιι ιι ά’ιθ’ ι(ιιι ?? Β 111(1 ιιιιςιΙιΙιΙΙ’.Q, κάθε μέλοςιι ιςέ νω” ι~ς0” ‘ιρέ’ ιt ι νιι ~ iv’”
εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο,
τουλάχιστον σε μια από τιςκατηγορίεςπου αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει

47

Κατ’ αντιστοιχία με τα συσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρδρο 11 τηςπαρούσας(αναφέρεται
η κατηγορία ή οι κατηγορίεςστιςοποίεςεμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρδρο 100 του ν. 3669/2008 και τουςει
δικό τερουςόρουςτου άρδρου 76 ν. 4412/201 6).

Πρόλ περ. ε παρ. I άρι5ρου 91 ν. 4412/2016.

Τα κριτήρια επιλογήςσχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφε
ρόμενων οικονομικών φορέων στουςδιαγωνισμούςδημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κρι
τηρίων καταλληλότη ταςτων υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τιςαναΰέτουσεςαρχές, σι ~εμελιώδεις
ενωσιακέςαρχές, ιδίωςη αρχή τηςίσηςμεταχείρισηςτων συμμετεχόντων, τηςαποφυγήςτων διακρίσεων, τηςδια
φάνειαςκαι τηςανάπτυξηςτου ελεύΟερου ανταγωνισμού.



να καλύπτονται όλεςσι κατηγορίεςτου έργου.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψηςσύμβασης, εψόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (αν Πρόκειται για μεμονωμένο ψυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν
Πρόκειται Περί ένωσηςοικονομικών ψορέων) έναςαπό τουςλόγουςΤων Παρακάτω Περιπτώσεων:

22.Α.1.’Οταν υπάρχει ειςβάροςτου αμετάκλητη5° καταδικαστική απόψαση για έναν από τουςακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπωςαυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τηςαπόφασηςπλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ 1300 της11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπωςορίζεται στο άρθρο 3 τηςσύμβασηςπερί τηςκαταπολέμησηςτηςδιαφθοράςστην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της‘Ενωσης(ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕν του
Συμβουλίου της22αςΙουλίου 2003, για την καταπολέμηση τηςδωροδοκίαςστον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 1 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται ατην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τηςσύμβασηςσχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (A’ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 τηςαπόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕν του Συμβουλίου τηςΙ3ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση τηςτρομοκρατίας(ΕΕ 1 164 της22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξηςεγκλήματος, όπωςορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομεςδραστηριότητεςή χρηματοδότηση τηςτρομοκρατίας, όπως
αυτέςορίζονται στο άρθρο 1 τηςΟδηγίας2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 2όης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματοςγια τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομεςδραστηριότητεςκαι τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας(ΕΕ 1 309 της25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
36η/?οοR (A’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλεςμορψέςεμπορίαςανθρώπων, όπωςορίζονται στο άρθρο 2 τηςΟδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τηςSηςΑπριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση τηςεμπορίαςανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώςκαι για την
αντικατάσταση τηςαπόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕν του Συμβουλίου (ΕΕ 1 101 της15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία μετον. 4198/2013 (Α’ 215 ).
Ο οικονομικόςΦορέαςαποκλείεται επίσηςόταν το πρόσωπο ειςβάροςτου οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλοςτου διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικοό φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψηςαποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

so

Πρόλ. άρΰρο 73 παρ. 1 εδ. a του ν. 4412/2016, όπωςτροπσποιήϋηκε με το άρΰρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Επισημαίνεται ότι οι αναδέτουσεςαρχέςπρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του ΜέρουςΙ/Ι.Α του ΤΕΥΔ και
ειδικότερα, αντί τηςαναφοράςσε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένηςτηςωςάνω νομοΰετικήςμε
rn8ολής, νι’ δέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδι.καστική απόφαση’~ η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φο
ρέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε χάκλnτει καταδικαστικέςαποφάσεις.



Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.)
καιΙδιωτικών Κεψαλαισυχικών Εταιρειών ( liCE ), n υποχρέωση του προηγούμενου εδαψίου, αψορά τους
διαχειριστές.

Στιςπεριπτώσειςανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαψίου αψορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώςκαι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

22.Α.2 ‘Οταν ο προσψέρων έχει αθετήσει τιςυποχρεώσειςτου όσον αφορά στην καταβολή ψόρων ή
εισψορών κοινωνικήςασφάλισηςκαι αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξειςτηςχώραςόπου είναι εγκατεστημένοςή την εθνική
νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσψέρων έχει
αθετήσει τιςυποχρεώσειςτου όσον αφορά την καταβολή ψόρων ή εισψορών κοινωνικήςασψάλισης.

Αν ο προσψέρων είναι ‘Ελληναςπολίτηςή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, σι υποχρεώσειςτου που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσψέρων, όταν έχει εκπληρώσει τιςυποχρεώσειςτου, είτε καταβάλλονταςτους
φόρουςή τιςεισψορέςκοινωνικήςασψάλισηςπου οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενοςσε 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 βάροςτου οικονομικού ψορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
τηςπροθεσμίαςυποβολήςπροσφοράς:

αα) τρεις(3) πράξειςεπιβολήςπροοτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣώματοςΕπιθεώρησης
Εργασίαςγια παραβάσειςτηςεργατικήςνομοθεσίαςπου χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β~ 266), όπωςεκάστοτε ισχύει, ως«υψηλής» ή «πολύ υψηλής>) σοβαρότητας,
σι οποίεςπροκύπτουν αθροιστικά από τρεις(3) διενεργηθέντεςελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξειςεπιβολήςπροστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣώματοςΕπιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσειςτης εργατικήςνομοθεσίαςπου αψορούν την αδήλωτη εργασία, σι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντεςελέγχους.

Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσειςπρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ52.

22.Α.3 α) Ιίατ’εξαίρεiση, για τους πιο κάτω cπιτακτικούς λόγους δημόσιου συμ±έρο~ος
~(συμιL1ηρώνθντaι aιτέ την αναϋέτουσα aρχή )δεν cψαρμόζονται σι παράγραψοι 22.Α.1 ιιαι 22.Α.2

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμόςείναι σαφώςδυσανάλογος, ιδίωςόταν μόνο μικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικήςασφάλισηςδεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσψέρων ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβέςποσό που οφείλεται λόγω αθέτησηςτων υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
ψόρων ή εισψορών κοινωνικήςασφάλισηςσε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τηςπαρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της

51Τ7ρ3λ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωςτροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του

4497/2017.

προ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε μετα άρθρο 39 του ν. 4488/2017.

Επισημαίνεται ότι η ει’ λόγω πρόόλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνατότητα της

αναϋέτσυσαςαρχής(πρόλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προόλέψει τη

σχετική δυνατότητα’ η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο αυτή.



προθεσμίαςυποβολήςπροσφοράςΤου άρθρου 18 τηςπαρούσας, δεν εψαρμόζεται54η παράγραφος22.Α.2.

22.ΑΑ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναιjηςδημόσιαςσύμβασης(διαγωνισμό),
προσψέρων σε οποιαδήποτε από τιςακόλουθεςκαταστάσεις55

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

(β) Εάν ο οικονομικόςψορέαςτελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσηςή ειδικής
εκκαθάρισηςή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τιςεπιχειρηματικέςτου δραστηριότητεςή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικέςδιατάξειςνόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο
οποίοςβρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναψέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την
προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω ψορέαςΕίναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνονταςυπόψη τιςισχύουσεςδιατάξειςκαι τα μέτρα για τη συνέχιση τηςεπιχειρηματικής
του λειτουργίας(παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),

(γ) υπάρχουν επαρκώςεύλογεςενδείξειςπου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικόςψορέαςσυνήψε
συμψωνίεςμε άλλουςοικονομικούςψορείςμε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσηςτου ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φο
ρέων κατά την προετοιμασία τηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν ο οικονομικόςφορέαςέχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδουςαπαίτησηςστο πλαίσιο προηγούμενηςδημόσιαςσύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασηςπαραχώρησηςπου είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία τηςπροηγούμενηςσύμβασης, αποζημιώσειςή άλλεςπαρόμοιεςκυρώσεις,

(ζ) εάν ο οικονομικόςΦορέας έχει κριθεL ένοχοςσοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση τηςαπουσίαςτων λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τιςπληροφορίεςαυτέςή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 τηςπαρούσας,

(η) εάν ο οικονομικός ψορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων τηςαναθέτουσαςαρχής, να αποκτήσει εμπιστευτιιιέςπληροψορίεςποιι ενδέχεται να του
αποψέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικέςπληροψορίεςπου ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώςτιςαποφάσειςπου αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

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

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόόλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί

δυνατό τητα τηςανα~έτσυσαςαρχής(πρόλ. ΆρΟρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιϋυμεί να

προΒλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναδέτουοα αρχή διαγράφει την παράγραφος

Οι λόγοι τηςπαραγράφου 22,4.4. αποτελούν δυνητικούςλόγουςαποκλεισμού σύμφωνα με το άρϋρο 73 παρ. 4 ν,
4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναι%τουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλουςή ενδεχομένως
και Κανέναν από τουςλόγουςαποκλεισμού συνεκτιμώνταςτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τηςυπό ανάδεση σύμόcι
σης(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικέςπεριστάσειςκλπ), με σχετική πρόΒλεψη στο παρόν σημείο τηςδιακήρυξη’.
(αναλυτικά όλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπη ςδιακήρυξηςδημοσίων συμΒάσεων έργου).



22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό ψορέα 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 τιςπεριπτώσειςτων προηγούμενων
παραγράψων.

Εάν η περίοδοςαποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόψαση, στιςπεριπτώσειςτης
παραγράψου 22.Α.1 η περίοδοςαυτή ανέρχεται σε Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τηςκαταδίκηςμε
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράψου 22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνίατου σχετικού γεγονότος.56

22.Α.6.Οικονομικόςψορέαςπου εμπίπτει σε μια από τιςκαταστάσειςπου αναψέρονται στιςπαραγράψους
22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.457μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικόςλόγοςαποκλεισμού.
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικόςΦορέαςδεν 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 ψορέα το σκεπτικό της
απόψασηςαυτής. ΟικονομικόςΦορέαςπου έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόψαση, από τη συμμετοχή
σε διαδικασίεςσύναψηςσύμβασηςή ανάθεσηςπαραχώρησηςδεν μπορεί να κάνει χρήση τηςανωτέρω
δυνατότηταςκατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόψαση στο κράτος μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση.

22.Α.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραψο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στιςπαρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.8. Οικονομικόςφορέαςπου 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
σύναψηςδημόσιαςσύμβασης(διαγωνισμό).

Κριτήρια επιλογής(22.Β — 22.Δ)58

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση τηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας

56

Πρόλ’ άρθρο 73 παρ. 10 «. 1412/2016, η οποία προστ~δηκε με m άρθρο 107 ιιη~. 9 iou v.449 7/2017 ϊιιίιυμ,, Αλ
υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30112018 έγγραφο τηςΑρχής(ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ098) σχετικά μετην απόφαση ΔΕΕ της24
Οκτωόρίου 2018 στην υπόθεση Ci 24/2017 Vossioh, ιδίωςσκέψεις3841, ΣτΕ Ελ 40/2019

Υπενθυμίζεται ότι αναφορά ατην παράγραφο 22,Α.4 δα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναδέτουσα Αρχή επι
λέξει κάποιον από τουςδυνητικούςλόγουςαποκλεισμού.

Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτική ςεπιλογής, πλην τηςκαταλληλότηταςνια την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας(αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την ανα
θέτονσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να Είναι ανάλογα με το αντικείμενο τηςσύμόασης(άρθρο 75 παρ. I
του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσα~
νάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στουςδιαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσ
διορισμσύ των κριτηρίων καταλληλότηταςτων υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τιςαναϋέτουσεςαρ
χές, σι θεμελιώδειςενωσιακέςαρχές, ιδίωςη αρχή τηςίαηςμεταχείρισηςτων συμμετεχόντων, τηςαποφυγήςτων
διακρίσεων, τηςδιαφάνειαςκαι τηςανάπτυξηςτου ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογήςτου άρθρου
22.8 — 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου τηςκαταλληλότηrnςτου προσφέροντοςνα εκτελέσει nj αύμ
όαση (κριτήρια “on/off”).



Όσον αφορά ην καταλληλότητα για ην άσκηση τηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας, απαιτείται σι
οικονομικοί φορείςνα είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο Που ηρείται στο
ΚράτοςεγκατάστασήςΤους. Ειδικά σι προσφέροντεςΠου είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτεί
ται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά
Μητρώα στην καηγορία/ιεςέργου του άρθρου 21 καθώςκαι σι κάτοχοι εργολητττικών πτυχίων
αντίστοιχηςκατηγορίαςηςπαρούσας~. Οι προσφέροντεςπου είναι εγκατεστημένοι σε κράτοςμέλος
τηςΕυρωπαϊκής‘Ενωσηςαπαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματοςXl του
ΠροσαρτήματοςΑ του v.4412/2016.

22!. Οικονομική και χρηματοσικονομική επάρκεια59

δεν απαιτείται

δεν απαιτείται

Ειδικά οι εργοληπτικέςεπιχειρήσειςπου είναι εγγεγραμμένεςστο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαί
νουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωςισχύει

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

δεν απαιτείται

δεν απαιτείται

Ειδικά σι εργοληπτικέςεπιχειρήσειςπου είναι εγγεγραμμένεςστο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαί
νουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωςισχύει

22.Ε. Πρότυπα διασψάλισηςποιότηταςκαι Πρότυπα περιβαλλοντικήςδιαχείρισης

δεν απαιτείται

22.ΣΤ. Στήριξη στιςικανότητεςάλλων ψορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αψορά τα κριτήρια τηςοικονομικήςκαι χρηματοοικονομικήςεπάρκειαςκαι τα κριτήρια σχετικά με
“iv ιbχνική Και ‚ιιαγγ~λμαιική ικcινόιη ιιι, έναςοικονομικός4’ορέαςμιιορε 1, να ο ιι~ρίζε “ιι οιιςικιινύιιι ιει,
άλλων ψορέων, ασχέτωςτηςνομικήςΦύσηςτων δεσμών του με αυτούς.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 τηςπαρούσας, εάν οι ψορείς, στις
ικανότητεςτων οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσψέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογήςκαι
εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον αψορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με τουςτίτλουςσπουδών και τα επαγγελματικά’~ιροσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ του ΜέρουςΙΙ του ΠαραρτήματοςXII του ΠροσαρτήματοςΑν. 4412/2016 ή μετην σχετική επαγγελματι
κή εμπειρία, οι οικονομικοί ψορείς, μπορούν να βασ[ζονται στιςικανότητεςάλλων ψορέων μόνο εάν οι τε
λευταίοι θα εκτελέσουν τιςεργασίεςή τιςυπηρεσίεςγια τιςοποίεςαπαιτούνται σι συγκεκριμένεςικανότη
τες.

‘Οταν ο οικονομικόςψορέαςστηρίζεται στιςικανότητεςάλλων ψορέων όσον αψορά τα κριτήρια που σχετί

Οι αναδέτουσεςαρχέςμπορούν να επιόάλλουν απαιτήσειςπου να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείςδισ
ϋέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματυδοτική ικανότητα για την εκτέλεση τηςσύμΒασης. Ολεςσι ατιαιτήσεις



ζονται με Την Οικονομική και χρηματσοικονομική επάρκεια, ο οικονομικόςψορέαςκαι αυτοί σι ψσρείςείναι
από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση τηςσύμβασης.

Στην περίπτωση ένωσηςοικονομικών ψορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στιςικανότητεςτων συμμετε
χόντων στην ένωση ή άλλων ψορέων (για τα κριτήρια τηςοικονομικήςκαι χρηματοοικονομικήςεπάρκειας
και τα κριτήρια σχετικά μετην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικήςεπιλογής

23.1 Κατά την υποβολή προσψορών σι οικονομικοί ψορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
ΥπεύθυνηςΔήλωσης(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 ιτου εκδίδουν δημόσιεςαρχέςή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνονταςότι ο εν
λόγω οικονομικόςψορέαςπληροί τιςακόλουθεςπροϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογήςτα οποία έχουν καθοριστεί, σύμψωνα με το άρθρο 22 Β της
παρούσας.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσψέροντεςνα υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά τηςεπόμενηςπαραγράψου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή τηςδιαδικασίας.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράψεται έωςδέκα (10) ημέρεςπριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήςτων
προσψορών.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών Φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
ΥπεύθυνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλοςτηςένωσης.

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραψή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού ψορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναψέρονται στο άρθρο
22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των ψυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψηςαποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.61

Ωςεκπρόσωποςτου οικονομικού ψορέα, για την εψαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμοςεκπρόσωπος
αυτού, όπωςπροκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησήςτου κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο ψυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό Φορέα για διαδικασίεςσύναψηςσυμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης

πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογεςμε το αντικείμενο τηςσύμόασης(πρό. άρθρο 75 παρ. I τελευταίο
εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι ενλόγω απαιτήσειςκαθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο,
χωρίςπαραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως
110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύοςτου π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται
έτι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ωςπροςτον καθορισμό των
απαιτήσεων για τιςεγγεγραμμένεςστο ΜΕΕΠ εργοληπτικέςεπιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις
αντίστοιχεςαπαιτήσειςκαι για τιςαλλοδαπέςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις.

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

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολου
θεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρο
νται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωςτροποποιήθηκαν με το άρθρο 107
περ. 7 του ν. 4497/2017.



σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσψοράς από ένωση οικονομικών φορέων, Το Τυποποιημένο Έντυπο
ΥπεύθυνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλοςτηςένωσης.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικόςΦορέαςδηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό Του ΤΕΥΔ και το
ΤΕΥΔτου υπεργολάβου.

Στην περίπτωση που προσψέρων οικονομικόςΦορέαςστηρίζεται στιςικανότητεςενόςή περισσότερων
Φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε Φορέα στιςικανότητεςτου
οποίου στηρίζεται.

23. 2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)

Το δικαίωμα συμμετοχήςκαι σι όροι και προϋποθέσειςσυμμετοχής, όπωςορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22
τηςπαρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή τηςπροσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών,
σύμψωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη τηςσύμβασης, σύμψωνα με το άρθρο 4.2 (β) της
παρούσας.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικόςψορέαςή ένωση αυτών στηρίζεται στιςικανότητεςάλλων
ψορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ τηςπαρούσας, οι φορείςστην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο
προσφέρων οικονομικόςψορέαςή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν σι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α τηςπαρούσαςκαι ότι πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογήςκατά περίπτωση (άρθρου 22 Β — Ε).

Ο οικονομικόςΦορέαςυποχρεούται να αντικαταστήσει έναν Φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίοςδεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράψων 1, 2, 2α και 4 του άρθρου 22 Α.

Οι οικονομικοί ψορείςδεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τιςσυναψείς
πληροφορίεςαπευθείαςμέσω πρόσβασηςσε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλοςτης
Ενωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσηςεγγράψων ή σύστημα προεπιλογής. II δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο ΥπεύθυνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοί Φορείςδεν 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 έως23.7 τηςπαρούσας, υποβάλλονται, σύμψωνα με τις
διατάξειςτου ν. 4250/2014 (A’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και σε απλή ψωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειάτους.62

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 σι ένορκεςβεβαιώσειςπου αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις(3) μήνεςπριν από την υποβολή τους

 σι υπεύθυνεςδηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την Κοινοποίηση τηςπρόσκλησηςγια την
υποβολή των δικαιολογητικών63. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραψήςτους.

62

ΠρΒλ. άρδρο 60 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωςπροστέϋηκε με το άρι~ρο 43 παρ. 7, περ. σ, υποπερίπτωση σε
(OU V. 4605/2019



23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομήςλόγων αποκλεισμού Του άρθρου 22 Α.

Για την απόδειξη τηςμη συνδρομήςτων λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α Οι οικονομικοί Φορείς
προσκομιζουν αντίστοιχα τα Παρακάτω δικαιολονητικά:

(α) για την παράγραψο Α.1 του άρθρου 22 τηςπαρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράψου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους
μέλουςή τηςχώραςκαταγωγήςή τηςχώραςόπου είναι εγκατεστημένοςο εν λόγω οικονομικόςφορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτέςσι προϋποθέσειςπου να έχει εκδοθεί έωςτρεις(3) μήνες
πριν από την υποβολή του64. Η υποχρέωση προσκόμισηςτου ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα
πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαψίων τηςπαραγράψου Α.1 του άρθρου 22.

(β) για την παράγραψο Α.2 Του άρθρου 22: πιστοποιητικό Που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλουςή χώρας, Περί του ότι έχουν εκπληρωθεί σι υποχρεώσειςτου οικονομικού ψορέα,
όσον αφορά στην καταβολή ψόρων (όορολονική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισψορών
κοινωνικήςασφάλισης(ασήαλιοτική ενημερότητα)65σύμψωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους
εγκατάστασηςή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολήςτου,
άλλως, στην περίπτωση Που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνοςισχύος, που να έχει εκδοθεί έωςτρεις(3)
μήνεςπριν από την υποβολή του66.

Για τουςπροσψέροντεςπου είναι ενκατεστηιιένοι ή εκτελούν έρνα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά
που υποβάλλονται είναι

 ιbορολονική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουρνείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον
οικονομικό φορέα και για τιςκοινοπραξίεςστιςοποίεςσυμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε
εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσψέροντεςθα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό τηςοικείαςΔ.Ο.Υ.

 ασώαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασΦαλιστικό Φορέα. Η ασψαλιστική
ενημερότητα καλύπτει τιςασψαλιστικέςυποχρεώσειςτου προσψέροντοςοικονομικού Φορέα α) ως
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τουςμε σχέση εξαρτημένηςεργασίας, β) για έργα που
εκτελεί μόνοςτου ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση
ασψάλισηςστο ΕΤΑΛ — ΤΣΜΕΔΕ. Οι. εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί ψορείςυποβάλλουν
αποδεικτικό ασψαλιστικήςενημερότητας(κύριαςκαι επικουρικήςασφάλισης) για το προσωπικό
τουςμε σχέση εξαρτημένηςεργασίας(ΤΣΜΕΔΕ για τουςασφαλισμένους— μέλη του TEE, ΙΚΑ γιατο
λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ωςαπόδειξη ενημερότηταςτηςπροσψέρουσαςεταιρίας,

Πρό. παράγραφο 12 άρδρου 80 του v.4412/2016, όπωςαυτή πρσστέϋηκε με το άρϋρο 43 παρ. 7, περ. a, unorze
ρL’ττωση αδ’ του ν. 4605/2019

ΠρΒ. παράγραφο 12 άρΟρου 80 του v.4412/2016, όπωςαυτή προστέδηκε με το άρδρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπε
ρίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019

Σύμφωνα με το άρδρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο Του V. 4412/2016: “Αν ο οικονομικόςφορέαςείναι Έλληναςπο
λίτηςή έχει την εγκατάστασή του ατην Ελλάδα. σι υποχρεώσειςτου που «φορούν τιςεισφορέςκοινωνικής
ασφάλισηςκαλύπτουν Τόσο την κύρια άσο και την επικουρική ασφάλιση.”

ΠρΒ. παράγραφο 12 άρϋρου 80 του v.441 2/201 6, όπωςαυτή προστέΟηκε με το άρΘρο 43 παρ. 7, περ. a,
υποπερίτιτωση «6’ mu v. 4605/2019



αποδεικτικά ενημερότηταςγια τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο τηςεταιρίαςωςεταίροι. Οι
αλλοδαποί προσψέρσντες(ψυσικά Και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά,
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει
υποχρέωση ασψάλισης σε ημεδαπούς ασψαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασψαλιστικήςενημερότητας.

 υπεύθυνη δήλωση του προσόέροντοςότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόψαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αψορά στην καταβολή
φόρων ή εισψορών κοινωνικήςασψάλισης

(ββ) yια την παράγραψο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προνραμματισμού και
Συντονισμού τηςΕπιθεώρησηςΕργασιακών Σχέσεων. που να έχει εκδοθεί έωςτρεις(3) μήνεςπριν από την
υποβολή του~ από το οποίο να προκύπτουν σι πράξειςεπιβολήςπροοτίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού ψορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξηςτηςπροθεσμίας
υποβολήςπροσφοράς.

Μέχρι να καταστεί εψικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού ψορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.68

(γ) για την παράγραψο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλουςή χώραςπου να έχει εκδοθεί έωςτρεις(3) μήνεςπριν από την υποβολή του69. .

Για τουςοικονομικούςψορείςπου 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 εξυγίανσηςεκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τηςέδραςτου οικονομικού
φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα
νομικά πρόσωπα εκτόςΑ.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τιςΠεριψερειακέςΕνότητεςγια τιςΑ.Ε. σύμφωνα με τις
κείμενεςδιατάξειςόπωςκάθε ψορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε ψέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης
σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού ψορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς Φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατψόρμαςτηςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίων Εσόδων.

(δ) Αν το κράτοςμέλοςή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και Iv) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλεςτιςπεριπτώσειςυπό Ι και 2 και 4 Φ) του άρθρου 22 Α., το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη Βεβαίωση ή, στα κράτη  μέλη ή στις
χώρεςόπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαι~ερομένου ενώπιον
αρμόδιαςδικαυιικηςη διοικιιιικήςαμχής, ουμβολαιογμάψου ή αρμόδιου ΕΙιαγγελμΙΙιιΚού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους μέλουςή τηςχώρας καταγωγής ή τηςχώραςόπου είναι εγκατεστημένοςο
οικονομικόςψορέας.

Στην περίπτωση αυτή σι αρμόδιεςδημόσιεςαργέςπαρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναc~έρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έννραόα ή τα πιστοποιητικά τηςπαρούσαςπαραγράψου ή ότι τα έγγραφα ή τα

Πρόλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του v.4412/2016, όπωςαυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση σό’ του ν. 4605/2019

ΠρΟ άρθρα 376 παρ. 17ν. 4412/2016, όπωςπροστέθηκεμε To άρθρο 43 παρ. 4όπερ α του v.4605/2019

Πρ8. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωςαυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,

υποπερίπτωση αδ’ του ι’. 4 605/2019



πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλεςτιςπεριπτώσειςΠου αναψέρονται στα υπό Ι και 2 και 4 (β) του
άρθρου 22 Α τηςπαρούσας.

Οι επίσημεςδηλώσειςκαθίστανται διαθέσιμεςμέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 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
προσψορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.

(ε) Για τιςλοιπέςπεριπτώσειςτηςπαραγράφου Α.4 Του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
προσψέροντοςότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό Του σι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού

Ειδικά για την περίπτωση ε τηςπαραγράψου Α.4 Του άρθρου 22, για τιςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπου
είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια
επιμελητήρια και όορε’ις(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση
του Μ.Ε]<. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα.

(στ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.8. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του
προσψέροντοςότι δεν έχει εκδοθεί σε βάροςτου απόψαση αποκλεισμού, σύμψωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξηςκαταλληλότηταςγια την άσκηση τηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας
του άρθρου 22.Β

(α) Όσον αψορά την καταλληλότητα για την άσκηση τηςεπαγγελματικήςδραστηριότητας, σι προσψέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Βεβαίωση εννραάήςστο Μ.Ε.ΕΠ7071, στην Al τάξηςκαι
άνω για έργα κατηγορίαςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

(β) Οι προσψέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
προσκομίζουν τιςδηλώσειςκαι πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα Xl του Προσαρτήματος
A του v.4412/2016.

(γ) Οι προσψέροντεςπου είναι εγκατεστημένοι σε κράτοςμέλοςτου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτεςχώρεςπου έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τιςγενικέςσημειώσειςτου σχετικού
με την ‘Ενωση ΠροσαρτήματοςΙ τηςωςάνω Συμψωνίας, ή σε τρίτεςχώρεςπου δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείςή πολυμερείςσυμφωνίεςμε την ‘Ενωση σε Θέματα
διαδικασιών ανάθεσηςδημοσίων συμβάσεων, προσκιιμίζουν πιιττιrnοιηιικύ (ινΙίιι(ιιχιιι ειιιιγγελικιιικιιύ 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 στιςχώρεςόπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικήςαρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού τηςχώρας
καταγωγήςή τηςχώραςόπου είναι εγκατεστημένοςο οικονομικόςφορέαςότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκείτη δραστηριότητα του άρθρου 21 τηςπαρούσας.

Τα ωςάνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έωςτριάντα (30)

70

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού τηςσύμΒασης, πρέπει να προΒλέπεται και η δυνατότη
τα συμμετοχήςεπιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (Βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν.
3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόΒλεψη.

η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τιςειδικέςδιατάξειςτου ν. 3669/2008 και φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος



εργάσιμεςημέρεςπριν από την υποβολή τους, εκτόςαν σύμψωνα με τιςειδικότερεςδιατάξειςαυτών
ψέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.72

23.5. Δικαιολογητuιά Ουωνσμυιήςκαι ΧρηματοσικονομικήςΕπάριιειαςτου άρθρου 22.Γ

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:

(α) για τιςεγγεγραμμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςστο Μ.Ε.ΕΠ:

. είτε από τη ΒεΒαίωση εννραdήςστο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που
περιέχει

. ——“—ή~ε~ άρθρ»..’ 22.Γ δεν καλύπτονται από νη βεβαίωση
εγγραΦής, με Την υποΒολή ενόςή πεDισσότεβων από τα αποδευετικά μέσα που ποοΒλέπονται στο
Μέ~οςI του ΠαριφτήματοςXII ίλποδευτυιά μέσα νια τα ιφιτή~ια επιλονής) του ΠροσαρτήματοςΑ
του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραψήςμπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικήςκαι χρηματοοικονομικήςεπάρκειαςτου άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα—~ο~
προβλέπονται στο ΜέροςI του ΠαραρτήματοςXII του ν. 4412/2016 , ανάλογα μετην τιθέμενη στο άρθρο
22.Γ απαίτηση.

Για την απόδειξη της απαίτησηςτης
υπολοίπου εργολαβιιιών συμβάσεων:

. με την υποβολή ενημερότηταςπτυγίου cv ισι·ύει ή

;ώτατων επιτοεπτών οσίων ανεκτέλεστου

μετην υποβολή υπεύθυνηςδήλωσηςτου προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενηςαπό πίνακα όλων
των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο ιωινοπραξίας ή
υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο,
για τις εργοληπτικές επιχεφήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου Κατά τις κείμενες
διατάξεις

— Lίτε, στην περίττrι

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικήςκαι ΕπαγγελματυιήςΙκανότηταςΤου άρθρου 22.Δ

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα μικών ψορά

(α) για τιςεγγεγραμμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςστο Μ.Ε.ΕΠ.

αποδεικνύεται:

. &ίπ wώ tΓι Β~β*ίιιιrn) Εγνfιι*ή~ήξ &ι Μ ~ ~ Π, η (l’fbIff «πε~υελΕί τεΙηιήριθ ~ων πληροψοριών που
περιέχει

. είτε, στην περίπτωση που σι απαιτήσειςτου άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση
εγγραψής, με την υποβολή ενόςή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προΒλέπονται στο
ΜέροςΙΙ του ΓΙαραρτήματοςXII (Λποδεικτικά μέσα νια τα κριτήρια επιλονής) του ΠροσαρτήματοςΑ

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφήςμπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμενων
απαιτήσεων τεχνικήςκαι επαγγελματικήςικανότηταςτου άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των λοιπών
απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται
στο ΜέροςII του ΠαραρτήματοςXII του ν. 4412/2016.

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
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Πρόλ. τταράyραφο 12 άρϋρου 80 του ν.4412/2016, όπωςαυτή προστέΟηκε με το άρΰρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπε
ρΙπΓωοη «5’ TOU ½ 4605/2019

ΑΑΙ~’ Ι,ι’ιε ...L’ τιθέιιενη στο άοθοο 22.Δαπαίτηση.



διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούςπιστοποίησηςπου συμμορψώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προααρτήματος A’ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στιςαναθέτουσεςαρχέςπιστοποιητυ~ό εγγραψήςεκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή τό rnστοποιητικό Που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγρα~ο 9 του παρόντοςάρθρου .

(γ) Οι αλλοδαπeί οικονομικοί •ορείςπου δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο ΜέροςII του
ΠαραρτήματσςXII του ν. 4412/2016.

23.7. Δικαιολογητικά ,

διαχείρισηςΤου άρθρου 22.6
~«. Πρότυπα διυσ4άλισης ποιότητας ιιαι πρότυπα περιβαλλοντυ’ήι’

23.8. Σχετικά μετον έλεγχο νομιμοποίησηςτου προσωρινού αναδόχου:

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να Προκύπτει
η εξουσία υπογραφήςτου νομίμου εκπροσώπου, και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έωςτριάντα (30)
εργάσιμεςημέρεςπριν από την υποβολή τους73, εκτόςαν σύμψωνα με τιςειδικότερεςδιατάξειςαυτών
ψέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Εάν ο προσήιέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

1. ΦΕΚ σύστασης,

2. Αντίγραψο του ισχύοντοςκαταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλεςοι μέχρι
σήμερα τροποποιήσειςαυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον
υπάρχει)

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

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισηςσυμμετοχήςστο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηψίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
εκπρόσωποςτου ψορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραψα του διαγωνισμού και
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ωςαντίκλητος,

5. Πιστοποιητικό αρμόδιαςδικαστικήςή διοικητικήςαρχήςπερί τροποποιήσεων του καταστατικού /
μη λύσηςτηςεταιρείας.

Εάν ο προσόέρων είναι Ο.Ε. Ε.Ε . IKE:

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει

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

Σε περίπτωση εγκατάστασηςτουςστην αλλοδαπή, Τα δικαιολογητικά σύστασήςτουςεκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία τηςχώραςπου είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.

Πρόλ. Παράyραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπωςαυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υπσπε~
ρίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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23.9. Επίσημοι κατάλοyοι εγκεκριμένων οικονομικών ψορέων

(α) Οι οικονομικοί Φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορψώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του ΠαραρτήματοςVII του ΠροσαρτήματοςΑ του ν. 4412/2016, μπορούν
να προσκομίζουν στιςαναθέτουσεςαρχέςπιστοποιητικό εγγραψήςεκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναψέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραψή των εν λόγω
οικονομικών ψορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραψή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότηταςόσον
αdορά τιςαπαιτήσειςποιοτικήςεπιλογής, τιςοποίεςκαλύπτει ο επίσημοςκατάλογοςή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί ψορείςπου είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολήςτων δικαιολονητικών που αναψέρονται στο πιστοποιητικό εγγραψήςτους.

(β) Οι οικονομικοί ψορείςπου είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εψόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα
ΓΙτυχίου»εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολήςτων δικαιολονητικών ~

 απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) τηςπαρούσαςγια τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο εργοληπτικήςεπιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ τηςεταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί
αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την
Ενημερότητα Πτυχίου.

 ψορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) τηςπαρούσας.76

 τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) τηςπαρούσαςυπό την
προϋπόθεση όμωςότι καλύπτονται πλήρως( όλεςοι προβλεπόμενεςπεριπτώσεις) από την Ενημερότητα
Πτυχίου.

 το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αψορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.4.

 τα αποδεικτικά έγγραψα νομιμοποίησηςτηςεργοληπτικήςεπιχείρησης.
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η~ιφι’να ,ιε τη διάταξη Tin’ αριΨροιι ?0 παρ ~ mu « ~?Fόσ/?008 “Για τη rn’(ιjιrτοχή in έιιη’α’νιιτμούςδηjιιnτί’ιι’
έργωνχορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερότητ.α πτυχίου», η οτιοία,
σε συνδυασμό μέ τη όεόαίωση εγγραφήςπου εκδίδεται από την υπηρεσία τήρηση ςτου Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίση
μο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [.,,] και απαλλάσσει τιςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςαπό την υποχρέω
ση να καταθέτουν rcx επιμέρουςδικαιολογητικά στουςδιαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο
22 ( Τροποποιήσειςτου N, 4412/2016) περ. 66 του ν. 4441/2026 (Α’ 2271 πα. Το πρώτο εδάφιο τηςπερίπτωσης
31 τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ωςεξής; «31) του Ν. 3669/2008 (Α’ 116), πλην των άρθρων
80 έως120, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματοςτου άρδρου 83, των πα
ραγράφων 4 και S του άρθρου 20 και τηςπαραγράφου 1 a του άρθρου 176».

Η σχετική Υπουργική απόφαση για την Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηΰεί.

Στην περίπτωση όμωςπου η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τιςεισφορέςεπικουρικήςασφάλιση ςτα σχετικά
δικαιολογητικά υποδάλλονται ξεχωριστά.

Μόνο στην περίπτωση ;του έχει επιλεγεί από την αναΟέτουοα αρχή ωςλόγοςαποκλεισμού.



Σε περίπτωση Που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικά εν ισχύ. Εψόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του
πτυχίου του προσψέροντα είναι ασψαλιστικώςενήμερα στο ΕΤΑΛ ΤΣΜΕΔΕ, ο προσψέρων προσκομίζει
επιπλέον τηc Ενημε~ότηταςΠτυχίου. ασόαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.

23.10. Δικαιολογητικά yια την απόδειξη τηςστήριξης σε ικανότητεςάλλων ψορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ

Στην περίπτωση που οικονομικόςψορέαςεπιθυμεί να στηριχθεί στιςικανότητεςάλλων ψορέων,η
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του Τουςαναγκαίουςπόρους, γίνεται με την υποβολή σχετικού
συμψωνητικού Των ψορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 24 :Περιεχόμενο Φακέλου Προσψοράς

24.1 Ο ψάκελοςπροσψοράς(προσψορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σψραγισμένο υποψάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) ξεχωριστό σψραγισμένο υποψάκελο μετην ένδειξη «Οικονομική Προσψορά»

σύμφωνα μετα κατωτέρω:

24.2 Ο ψάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής)> πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να Περιέχει το
Τυποποιημένο Έντυπο ΥπεύθυνηςΔήλωσης (ΤΕΥΔ) και την εγγύηση συμμετοχήςτου άρθρου 15 της
παρούσας.

Οι ενώσειςοικονομικών ψορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

24.3 Ο ψάκελος «Οικονομική Προσψορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσψοράς, ή έχουν κάνει χρήση του αναρτημένου στην
ιστοσελίδαςτηςΥπηρεσίαςεντύπου, του άρθρου 2 (δ) τηςπαρούσας.

Επισημαίνεται ότι:

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσψορές, στιςοποίεςδεν αναγράψεται έστω και ένα επιμέρους
ποσοστό έκπτωσηςομάδαςεργασιών του εντύπου τηςοικονομικήςπροσψοράςστην περιπτ. (α) τηςπαρ. 2
του άρθρου 95 του v.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςστην περιπτ. (β) τηςπαρ. 2 του άρθρου 95
του ν. 4412/201ύ, ολογράψω’ κιιι αμιθμι~ιικως.

β) η ολόγραψη αναγραψή των επιμέρουςποσοστών έκπτωσηςυπερισχύει τηςαντίστοιχηςαριθμητικής.

y) Αν παρουσιαστούν ελλείψειςστην αναγραψή των στοιχείων τηςοικονομικήςπροσψοράς(πλην εκείνων
που επιψέρουν αποκλεισμό), διαψορέςμεταξύ τηςολόγραψηςκαι τηςαριθμητικήςτιμήςή λογιστικά
σψάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα
σψάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσψορά.

24.4 Οι προσψορέςυπογράφονται και μονογράψονται ανά ψύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών ψορέων
υποβάλλει κοινή προσψορά, η οποία υπογράψεται υποχρεωτικά είτε από όλουςτουςοικονομικούςΦορείς
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τουςνομίμωςεξουσιοδοτημένο. Στην προσψορά, επί
ποινή απόρριψηςτηςπροσψοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδοςτηςσυμμετοχήςτου κάθε μέλους
της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστήςαυτής.

24.5 Στην περίπτωση που με την προσψορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
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κατά τα προβλεπόμενα στιςδιατάξειςτου Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή ψωτοτυπία, εψόσον
συνυτιοβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία ψέρει
υπογραψή μετά την έναρξη τηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασης(ήτοι μετά την ημερομηνία ανάρτησηςτης
προκήρυξηςτηςσύμβασηςστο ΙίΗ.Μ.Δ.Η.Σ.)72.
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Πρό. άρΰρο 92 παρ. 8 ΤΟυ V. 4412/2016, όπωςπροστέΟηκε με το άρϋρο 43 παρ.8 υποπαρ. 8. του ν. 4605/2019 κ’zt
τροτωποεήΟηκε από ro άρδρο 56 παρ. 4 του it 4609/2019



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 25:Υπεργολαβία

25.1. Ο προσψέρων οικονομικόςψορέαςαναφέρει στην προσψσρά Του TO Τμήμα τηςσύμβασηςπου
προτίθεται να αναθέσει υπό μορψή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και Τους υπεργολάβους που
προτείνει.

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων τηςπαρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβουςδεν αίρει
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

25.4. Η αναθέτουσα αρχή

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α τηςπαρούσαςνια
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβάνουν79 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης( ΤΕΥΔ).

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό ψορέα 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.

Άρθρο 26: Διάφορεςρυθμίσεις

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποψασίστηκε με την αριθμ. πρωτ.
Απόφαση τηςΟικονομικήςΕιτιτρόπής

26.2 Ο Κύριοςτου Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχοςτου
έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τιςδραστηριότητεςτου Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν
από τη συμβατική σχέση τηςΥπηρεσίαςμε αυτόν.

Ερμούπολη, 08102020
Ο Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΗΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ,Ζ(iΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ ‘Υ ΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ(/4?s:ΧΝ“Φ4ι Ν

Πολιτικων Εργων ΥποδομηςΤΕ Ελενη Αννα Σαμουτζακη.~ . . iou

Αρχιτέκτων Μηχανικός « D Πολιίέ,ΤΜηχανικοςΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

με Ειδική Εντολή

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ Απόψαση τηςΟικονομικήςΕπιτροπής

‘9Πρόλ και άρΟρο 165 ν. 4412/2016



Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσεςαρχέςδεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένεςτάξεις/ πτυχία
του ΜΕΕΠ. Πρβλ άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωςισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. S περ. α’
έως6 του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ και
άρθρο 80 παρ. Ι του ν. 3669/2008, όπωςαντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η’ του ν.
4472/2017).



Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση υποδομών
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ — ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Αρ. Μελ.: 10/2020 ΚΑ.: 45.7331.004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ! ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“Επισκευή και συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης”.

Ο ΔήμαρχοςΣύρου — Ερμούπολης
προκηρύσσει

συνοπτικά διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή Του έργου “Επισκευή και
συντήρηση υποδομών Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερμούπολης”

Ο προϋπολογισμόςδημοπράτησηςείναι 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) και αναλύεται σε δαπάνη των εργασιών 43.200,00€,
δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 7.776,00€, δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 7646,40€, αναθεώρηση 677,60€,
απολογιστικέςεργασίες700,00€ και δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%) 14.400,001

Ωςημερομηνία λήξηςτηςπροθεσμίαςυποβολήςτων προσψορών ορίζεται η , ημέρα ..Τρίτη... Ώρα λήξης
τηςυποβολήςπροσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ flOE & ΚΑΠ 2019 και είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑ: 45.7331.004 του προϋπολογισμού
του Δήμου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου, ορίζεται σε οκτώ ημερολογιακούςμήνες(8) από την ημέρα υπογραψήςτηςσύμβασης.

Στοιχεία σχετικά μετον τόπο εκτέλεσηςτου έργου αλλά και περιγραψή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και
11.3 του τεύχουςτηςΑναλυτικήςΔιακήρυξης.

Η δημοπρασία Θα διεξαχθεί σύμψωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), όπωςαυτόςισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσηςτης
Διακήρυξηςστο ΚΗΜΔΗΣ, καθώςκαι με τουςόρουςτηςΑναλυτικήςΔιακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, Θα γίνει σύμψωνα με τον
συνοπτικά διαγωνισμό του άρθρου 117 του v.4412/2016 και υπό τιςπροϋποθέσειςτου νόμου αυτού.

Η οικονοιιική προσdοοά των διανωνιζομένων, θα συντα~θεί και υποβληθεί σύμ’bωνα με τα οριζόμενα στο άaθρο 125 του ν.
4412/2016. Κάθε ττροσψέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσψορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσψορών και δε
γίνονται δεκτέςπροσψορέςγια μέροςτου αντικειμένου τηςσύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει εργασίεςδιαψόρων κατηγοριών, με
μέγιστο ποσοστό τιςεργασιεςοδοποιίαςεπομένωςτο σύνολο των εργασιών αποτελεί μια οικiδα. (άρθρο 53 παρ. 7 περ. Ι & 125 του
Ν.4412/16).

Κριτήριο για την ανάθεση τηςσύμβασης είναι η πλέον συμψέρουσα από οικονομική άποψη προσΦορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).

Οι ψάκελοι των προσψορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τουςστην
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προςτην αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τουςστο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Διεύΰυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου .

Ερμούπολης, Πλατεία ΕυρώπηςΤ.Κ. 84100 Ερμούπολη, Ν. Σύρος).
Αν, για λόγουςανωτέραςβίας, δεν διενεργηθεί η αποσψράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσψορά, η αποσψράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόψαση τηςαναθέτουσαςαρχής. Η απόψαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στο ΚΗΜΔΗΣ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμεςημέρεςπριν τη νέα ημερομηνία. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσψράγιση των προσψορών ή δεν υποβληθούν προσψορές, μπορεί να ορισθεί και
νέα ημερομηνία, εψαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαψίων.



Δικαίωμα συμμετοχήςστη διαδικασία σύναψηςσύμβασηςέχουν:

1. Δικαίωμα συμμετοχήςέχουν ψυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσειςαυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
εκτέλεσηςδημοσίων έργων κατηγορίαςΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτοςμέλοςτης’Ενωσης,
β) σε κράτοςμέλοςτου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτεςχώρεςπου έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τιςγενικέςσημειώσειςτου σχετικού με την Ένωση ΠροσαρτήματοςΙ
τηςωςάνω Συμψωνίας, καθώςκαι
δ) σε τρίτεςχώρεςπου δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ τηςπαρούσαςπαραγράψου και έχουν συνάψει διμερείςή
πολυμερείςσυμψωνίεςμετην Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσηςδημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικόςψορέαςσυμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ωςμέλοςένωσης.
3. Οι ενώσειςοικονομικών ψορέων συμμετέχουν υπό τουςόρουςτων 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 τιςεν λόγω ενώσειςνα περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορψή για την υποβολή προσψοράς. Σε
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχοςη νομική τηςμορψή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασψαλίζεται η
ύπαρξη ενόςκαι μοναδικού ψορολογικού μητρώου νια την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογήςπεριγράψονται αναλυτικότερα οτα άρθρα 22 του τεύχουςτηςΑναλυτικήςΔιακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τουςσυμμετέχοντεςοικονομικούςψορείς, κατά τους

όρουςτηςπαρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικήςεπιστολήςσυμμετοχήςπου ανέρχεται στο ποσό
των ευρώ.

Σε περίιιτωση ένωσηςοικονομικών ψορέων, η εγγύηση συμμετοχήςπεριλαμβάνει καιτον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσειςόλων των οικονομικών ψορέων που συμμετέχουν στην ένωση και οτι όλα τα μέλη τηςευθύνονται έναντι
τηςαναθέτουσαςαρχήςαλληλέγγυα και ειςολόκληρον.

Η εγγύηση συμμετοχήςπρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρεςμετά τη λήξη του χρόνου ισχύοςτης

προσψοράςτου άρθρου 19 τηςπαρούσας, ήτοι μέχρι

ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολήςστον Ανάδοχο, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρΘρο 16 τηςαναλυτικής
διακήρυξης.

Προσψέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα
παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσψοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.s ros
ermoiipoiis κr/Διαγωνιομοί
Σε οποιαδήποτε αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού σι διαγωνιζόμενοι Θα ενημερωθούν μόνο από την
ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση www.svrosermoupolis.Rr. Οι ενδιαψερόμενοι που επιθυμούν να
παραλάβουν τα τεύχη από τον Δήμο μπορούν να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τουςδαπάνη
και επιμέλεια.
Πληρο$ορίεςπαρέχονται επίσηςοτα γραΦεία τηςΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου — Ερμούπολης,
Πλατεία ΕυρώπηςΤ.κ. 84100 Ερμούπολη, Ν. Σύρος, τηλέψωνα: 2281362514 και 2281362529, τιςεργάσιμεςημέρες
καιώρες.

Ερμούπολη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

με Ειδική Εντολή
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