
 

 

Αρ. Πρωτ: 6846                                                                                  Χανιά, 23-08-2017 

  Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 

 

Ανακοίνωση Διαγωνισμού 59/2017 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 
διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην 

οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου» 

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 55.903,00 € με ΦΠΑ 24%, το οποίο είναι και το 
ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.  

 

Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από την Περιφέρεια Κρήτης (2013ΕΠ00200010) και 
την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου (απόφαση αρ. πρωτ. 417/Φ.8.1/24-07-2017). 

 

Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 05/09/2017 και ώρα 10:00. 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Χανιά την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 από την  
Επιτροπή Αξιολόγησης στα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., στην Όαση Βαρυπέτρου.  

 
Αντίτυπο της Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού διατίθενται από τα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
(Όαση Βαρυπέτρου - 73100 Χανιά, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μηλιδάκης Ευστράτιος, τηλ. 
2821029214 & κ. Σαρημανώλης Γεράσιμος 2821029249) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

καθώς, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης  Κρήτης Α.Ε. www.oakae.gr, στην  

ιστοσελίδα της διαύγειας www.diaygeia.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του μητρώου συμβάσεων 

www.promitheus.gr. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

 

 

ΚΑΖΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
 
2ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Ταχ. Δ/νση Γολγοθά 2 
Όαση Βαρυπέτρου Χανιά, 
ΤΚ 73100  

ΕΡΓΟ: 
 
 

Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην 
οικοτροφείου θηλέων Ιεράς 
Μητροπόλεως Κισάμου και 
Σελίνου 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3 

 
2013ΕΠ00200010 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & 
ΣΕΛΙΝΟΥ 
 
   

ΔΔ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑΔΔΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓΟΟΥΥ  

  

 
4 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

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

 
«Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και 

Σελίνου»  
 

Εκτιμώμενης αξίας 55.903,00 Ευρώ 
(με Φ.Π.Α.) 

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

παρούσας και 
 

καλεί 
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Πίνακας Περιεχομένων 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
   

Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας  
   
Άρθρο 2 Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
   
Άρθρο 3 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς  
   

Άρθρο 4 
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών –  
Κατακύρωση– Σύναψη σύμβασης - Ενστάσεις 

 

   
Άρθρο 5 Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Συμφωνητικό – Σειρά ισχύος  
   
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας  
   
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία  
   
Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου  
   
Άρθρο 9 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
   
Άρθρο 10 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

 

   
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  
   
Άρθρο 13 Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Όροι υποβολής προσφορών  
   
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης   
   
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής   
   
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)  
   
Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου   

Άρθρο 17Α 
 
Έκδοση εγγυητικών 
 

 

Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  
   
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών  
   
Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
   
Άρθρο 22 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
   
Άρθρο 23 Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής  
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Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς   

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 
 
Άρθρο 26         

Υπεργολαβία 
 
Διάφορες ρυθμίσεις 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 5 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ  

Οδός  : ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ, ΓΟΛΓΟΘΑ 2  
Ταχ.Κωδ. : 73100 
Τηλ. : 2821029300 

Telefax : 2821029250 
E-mail : oakae@oakae.gr 

Πληροφορίες:  : Ε. Μηλιδάκης 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.  
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΚ ΑΕ 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΑΚ Α.Ε 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Χανιά την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 από την  

Επιτροπή Αξιολόγησης.6 

 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΑΚ Α.Ε. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία 
στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και 
εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν 
λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
δ) ο προϋπολογισμός  
ε) το τιμολόγιο μελέτης  
στ) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
ι)  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
ιβ) τεχνική περιγραφή 
ιγ) Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά,  εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
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άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο7 8.    

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/08/2017 9οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 

στις 31/08/201710 

 
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (ΟΔΟΣ 
ΓΟΛΓΟΘΑ 2, ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ, ΧΑΝΙΑ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης 
στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 

του 
για το έργο : « Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως 

Κισάμου και Σελίνου » 
με αναθέτουσα αρχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 05/09/2017 11 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της 
παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παρ. 2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,12 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
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είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 
Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

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

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται 
η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 13, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο 
πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 
των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 
ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω 
πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια14, 15 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 
 
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 
πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και 
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ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 
αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 
ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει16.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
παρούσης. 
 
η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, 10-20 ημερών,17 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
παρούσας, 18 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
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προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΚ ΑΕ για τη 
λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 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 στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 19 
 
Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201320εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, 
εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η 
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης.           
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
4.3 Ενστάσεις 

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 
της παρούσας. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από 
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γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 
την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 
374). 

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά  
 ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφ ερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

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

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από 
το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια 
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
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περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 
τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 21 

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

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,22 

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

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων », 
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- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).23 
7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 24 καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”.  

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις25, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων 
της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 
διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

7.5 Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.». 
7.6 Την υπ΄αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός  Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη 
Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013). 

7.7 Την υπ΄αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και 
μελών του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013). 

7.8 Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β 
2836/07-11-2013). 

7.9 Την Αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας 
7.10 με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013 
7.11 Την Αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, 

εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. 
Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης 
Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β 
του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)». 

7.12 Το Ν. 4412/2016. 
7.13 Την απόφαση 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010). 
7.14 Την εισήγηση με αρ. πρωτ. 5937/20-07-2017 του Δ/ντή Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ Α.Ε. 

(ΑΔΑΜ 17REQ001837853)  
7.15 Τη με αριθ. Πρωτ. 75004/11-04-2017 απόφαση για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 

109799/40944 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης και των τροποποιήσεων αυτής 
της Περιφέρειας Κρήτης 2013ΕΠ00200010 

7.16 Τη με αριθ. Πρωτ. 417/Φ.8.1/24-07-2017 απόφαση της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισάμου και Σελίνου για κάλυψη δαπάνης ως υπεύθυνος φορέας πρότασης. 

7.17 Το απόσπασμα πρακτικού 6092/25-07-2017 10/2017 ΘΕΜΑ Η.Δ. 27. 
7.18 Την υπ’ αριθμό πρωτ. 6833/22-08-2017 απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ: 

ΩΔΨΦΟΞ5Ψ-Β46, ΑΔΑΜ: 17REQ001847426) 
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης με Κ.Α. 2013ΕΠ00200010 και την ΙΕΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ. 26 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις27 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011.   

• Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 
0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον N.4412/2016, ανεξάρτητα από την 
πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β'). Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό 
αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις 
κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6  της ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β') 

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

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

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Τη με αριθ. Πρωτ. 75004/11-04-2017 απόφαση για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 109799/40944 
απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και των τροποποιήσεων αυτής 2013ΕΠ00200010 της 
Περιφέρειας Κρήτης και τη με αριθ. Πρωτ. 417/Φ.8.1/24-07-2017 απόφαση της Ιεράς Μητρόπολης 
Κισάμου και Σελίνου για κάλυψη δαπάνης ως υπεύθυνος φορέας πρότασης .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως 

Κισάμου και Σελίνου ». 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 55.903,00 €, και αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 33.222,59 €, 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.980,07 €, 
Απρόβλεπτα28 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

5.880,40€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.  

Και ΦΠΑ 10.819,93 € 29 
 

Γίνεται στρογγυλοποίηση με βάση την εγκύκλιο 36/13-12-2001 "Οδηγίες για τη 
λειτουργία των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών σε περιβάλλον Ευρώ."  
 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 
(εφόσον προβλέπεται). 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ΚΙΣΑΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Η παρούσα αφορά το έργο «Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς 
Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου». 
 
Η στέγη του κτιρίου του πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάμου και Σελίνου 
παρουσιάζει προβλήματα λόγω της μεγάλη ηλικίας κατασκευής της με αποτέλεσμα να βάζει νερά της 
βροχής. Επίσης δεν υπάρχει σανίδωμα κάτω από τα κεραμίδια με αποτέλεσμα να περνά ο εξωτερικός 
αέρας από τις χαραμάδες με ότι αυτό συνεπάγεται για τη θερμομόνωση του κτιρίου. Τα κεραμίδια 
επίσης είναι μεγάλης ηλικίας και χρειάζονται αντικατάσταση. 

Το κτίριο επιφάνεια κάτοψης 300τ.μ. περίπου. Η κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης εκτιμήθηκε 363τ.μ. 

Αρχικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σκαλωσιές περιμετρικά της στέγης για να μπορεί να γίνουν οι 
εργασίες με ασφάλεια. Έπειτα πρέπει να γίνει η καθαίρεση των κεραμιδιών. Μετά να ελεγχθεί η 
ξυλεία της στέγης και όποια ξύλα εκτιμηθεί ότι χρήζουν αντικατάστασης πρέπει να αντικατασταθούν. 
Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί σανίδωμα το οποίο θα έχει βαφτεί με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλτόπανο πάνω στο σανίδωμα για υγρομόνωση και 
προστασία της ξυλείας από την υγρασία. Πάνω από αυτό θα τοποθετηθεί εξηλασμένη πολιστερίνη 
πάχους 5cm. Τελικά θα τοποθετηθούν τα καινούρια κεραμίδια και θα απομακρυνθούν τα μπάζια που 
θα έχουν προκύψει από την περιοχή του εργοταξίου. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα από τα συμβατικά τεύχη και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

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

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης30.  
 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 31 
  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.32 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
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Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2% x 
45.083,08=901,66 ευρώ. 33 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου .(OAK AE) προς τον οποίο 

απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016  . 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)34 
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16.1 Δεν 35 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.36 
 
16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

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

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

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

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

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

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

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

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

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται.37 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικον ομικό φορέα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 38ορίζεται η 05/09/2017 ημέρα 

Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 10:00.  

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

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

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

απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 

ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 

μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

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

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών39, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στον Ελληνικό Τύπο40, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. oakae.gr), 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

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

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται  και ανήκουν στην κατηγορία Α1 τάξη  (σύμφωνα με το μητρώο εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π. στη ΓΓΔΕ που τηρείται στο ΥΜΕ) και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
41και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.42, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 43 
 
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 
να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
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στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 
ελάχιστον τους διαχειριστές. 

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

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος 44( 
συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2  

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
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ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 
παρούσας, δεν εφαρμόζεται 45η παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:46 

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

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

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

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

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

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

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 47 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
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ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 4 48μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

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

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

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια49 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν καταθέσεις ή πάγια που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 
3669/2008  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα50 

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. φωτοαντίγραφο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 
Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της 
Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση 
ενστάσεων και προσφυγών).  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό 
εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, 
συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18. 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται 
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επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ  κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών 

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

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

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

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

Η εκτέλεση των ......51 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται 
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός   
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι 
ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να 
φέρουν ημερομηνία εντός έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών της πρόσκλησης.52 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 
προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της 
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)53 σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  
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- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας 
εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 
εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 
παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
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(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

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

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

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

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

Ειδικότερα: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ54 
στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υδραυλικά.  
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) για το 22. Γ (α),  
(ii)από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας. 

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά ατα ανωτέρω, υποβάλλουν υα ως 
δικαιολογητικά ..55 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  
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α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. φωτοαντίγραφο 
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 
Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της 
Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση 
ενστάσεων και προσφυγών).  

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή πιστοποιητικό 
εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, 
συνταγμένο σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18. 

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ  κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε56 
 
 Δεν απαιτείται.. 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 57: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 58 
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 59 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον  αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).60 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
   

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή  
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
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σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 

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

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 
- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
   γ) φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν  από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς .  
 
Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην 
περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 
(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθμητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 
λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   
 
24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.4. Η αναθέτουσα αρχή  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλ ο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 
 

ΧΑΝΙΑ, 22/08/2017 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΟΑΚ ΑΕ 

 
 
 
 

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

2  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. 
3  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 
4  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
5  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα 
πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των 
προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
6 Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
7 Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των 

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

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

9  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), 
προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
10  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
11  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
12  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
13  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος 
ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής 
(Α' Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
14  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας 

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

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

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

17  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) 
ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό 
ανάδοχο. 
18  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
19  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), 
καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που 
κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
20  Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση 
προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
 
21 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΑΔΑ: 6ΩΨΥΟΞ5Ψ-Ζ1Δ
17PROC001848356 2017-08-23



Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε._ Διακήρυξη 59/2017 Σελίδα 33 

                                                                                                                                                                  
22 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
23 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
24 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για 

τον έλεγχο του ΕΣΡ. 
25 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
26  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του 
οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από 
εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη 
διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός 
προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
27 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
28 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 

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

29 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
30 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
31 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
32  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 
προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
33  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 
το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
34 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτομέρειες.  
35 Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 

του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της 
παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

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

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
40  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι 

την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την 

ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
41  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους 

όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
42  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
43  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 
κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις 
ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας 
και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
44  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα 
της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 
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45  Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα 
της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφος  αυτή. 

46  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν 
από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία 
αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη 
συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
47  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ. 
 
48  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 
κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
49  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
50  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
51  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον 
προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω εδαφίου ). 
52  Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν 
στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να 
εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ). 
53  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

54  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
55  Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη 
δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. 
αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του 
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ). 
56  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του 

ν. 4412/2016. 
57  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων 
έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 
με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους 
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως 
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
58  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
59  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα 
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.  
60  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55291 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑ 2, 

73100 ΧΑΝΙΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε Μηλιδάκης, Γ. Σαρημανώλης 

- Τηλέφωνο: 2821029214, 2821029300 

- Ηλ. ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oakae.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): (45261900-3)  

- Η σύμβαση «Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως 

Κισάμου και Σελίνου» 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 59/2017 
 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  

ΑΔΑ: 6ΩΨΥΟΞ5Ψ-Ζ1Δ
17PROC001848356 2017-08-23



 

8 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

ΑΔΑ: 6ΩΨΥΟΞ5Ψ-Ζ1Δ
17PROC001848356 2017-08-23



 

13 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής33
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

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

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ : Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων 
Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 

   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2013ΕΠ00200010 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.903,00€ με Φ.Π.Α. 

                      

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 5 του N3669/2008) 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ : Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων 
Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 

   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 2013ΕΠ00200010 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΣΕΛΙΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.903,00€ με Φ.Π.Α. 

                      

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης - άρθρο 5 του N3669/2008) 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

                      

Περιγραφή 

Προσφερόμενη έκπτωση 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

Έκπτωση στο σύνολο δαπανών 
εργασιών κατά τη μελέτη 

  

 

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

Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας) 

Περιγραφή 

Δαπάνη κατά τον 
Προϋπολογισμό 

Μελέτης 
(Ευρώ) 

Προσφερόμενη έκπτωση 
σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό (%) 

Δαπάνη μετά 
την έκπτωση 

(Ευρώ) 

Αθροισμα δαπανών 
εργασιών κατά τη μελέτη 33.222,59 

  

Αθροισμα δαπανών εργασιών 
κατά τη μελέτη Σσ= 33.222,59 

Κατά την 
προσφορά x Σπ= 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% x Σσ= 5.980,07 18,00% x Σπ= 
 

Συνολική Δαπάνη Έργου 
κατά τη μελέτη ΣΣ= 39.202,66 

Κατά την 
προσφορά ΣΔΕ= 

 

Απρόβλεπτα 15,00% x ΣΣ = 5.880,40 15,00% x ΣΔΕ= 
 

Σύνολο Σ1 = 45.083,06 Π1 = 
 

Πρόβλεψη αναθεώρησης Αν = 0,00 (1-Εμ) x (Αν) = 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη 
(χωρίς ΦΠΑ) Σ2 = 45.083,06 

Κατά την 
προσφορά Π2 = 

 

 

   

 
Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. Νέο Γκρούπ

Καθαίρεση επικεραμώσεων
χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

1 ΝΑΟΙΚ
Α\22.22.01

363,00 6,70 2.432,101 m2ΟΙΚ 2241

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

2 ΝΑΟΙΚ
Α\10.01.01

20,00 13,50 270,002 tonΟΙΚ 1101

Καθαρή μεταφορά προϊόντων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων
με αυτοκίνητο

3 ΝΑΟΙΚ 20.42 112,48 0,32 35,993 m3.k
m

ΟΙΚ 2180

Μυκητοκτόνες επαλείψεις
ξυλίνων επιφανειών

4 ΝΑΟΙΚ Α\77.96 1.016,00 2,80 2.844,804 m2ΟΙΚ 7744

Σανίδωμα στέγης με
μισόταβλες πάχους 1,8 cm

5 ΝΑΟΙΚ
Α\52.80.02

363,00 19,00 6.897,005 m2ΟΙΚ 5282

Επίστρωση με ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη

6 ΝΑΟΙΚ Α\79.10 363,00 7,90 2.867,706 m2ΟΙΚ 7912

Επικεράμωση με κεραμίδια
γαλλικού τύπου

7 ΝΑΟΙΚ Α\72.11 363,00 22,50 8.167,507 m2ΟΙΚ 7211

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
πελεκητή

8 ΝΑΟΙΚ
Α\52.79.01

3,00 380,00 1.140,008 m3ΟΙΚ 5279

Καθαίρεση φέροντος
οργανισμού ξύλινης στέγης

9 ΝΑΟΙΚ Α\22.51 1,00 56,00 56,009 m3ΟΙΚ 5276

Ζευκτά στέγης από απλά
στοιχεία δομικής ξυλείας
πελεκητή

10 ΝΑΟΙΚ
Α\52.76.01

0,80 560,00 448,0010 m3ΟΙΚ 5276

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά11 ΝΑΟΙΚ Α\23.03 500,00 5,60 2.800,0011 m2ΟΙΚ 2303

Θερμομόνωση κεκλιμένων
οροφών με πλάκες από
αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm

12 ΝΑΟΙΚ Α\79.46 363,00 14,50 5.263,5012 m2ΟΙΚ 7934

Σύνολο : 1. Νέο Γκρούπ 33.222,5933.222,59

33.222,59

5.980,07

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

39.202,66

5.880,40

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

45.083,06

10.819,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.902,99

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

55.903,00

       ΙΟΥΛΙΟΣ 2017        ΙΟΥΛΙΟΣ 2017         

Οι μελετητές ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις 
εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, 
των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας 
κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, 
την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.)] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για 
προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές 
και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 
σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε 
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης 
φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 
του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, 
καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και 
μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν 
προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές 
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις 
εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών 
κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που 
προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο 
του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών 
ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και 
πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του 
έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-
ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης 
των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και 
η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη 
υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς 
το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε 
βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά 
επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και 
στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 
αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς 
Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την 
παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), 
στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

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

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε 
οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη 
μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή 
αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με 
ανομοιογενή υλικά. 
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα 
μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που 
μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση 
εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, 
διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι 
ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι 
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει 
τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με 
ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και 
αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα 
αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος 
της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων 
διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και 
από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά 
kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές 
από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, 
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και 
σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων 
από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών 
υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του 
τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή 
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

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

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00

 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

 3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 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

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

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

 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)                       
 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

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

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1     Πεντέλης Λευκό
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2     Κοκκιναρά Τεφρόν
3     Κοζάνης Λευκό
4     Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
5     Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6     Μαραθώνα Γκρί
7     Νάξου Λευκό
8     Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9     Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10    Βέροιας Λευκό
11    Θάσου Λευκό 
12    Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το 
άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.  

ΑΡΘΡΑ 

 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%  

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από 

το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών 

προς φόρτωση. 

 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων                 

 

 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

 

A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100%  

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, 

αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου 

μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

 

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια                                                     

 

Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 100%  

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, 

πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοις από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την 

φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε 

οποιαδήποτε οδό. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,32 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά 

 

A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%  

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του 

ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της 

επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων 

ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

 

A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282 100%  

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα 

και εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.                                   

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα 
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A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%  

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές 

ίνες πολυπροπυλενίου. 

 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με 

το υλικό. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

 

A.T. : 7 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%  

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους 

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών". 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, 

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα 

ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με 

σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

 

A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.79.01 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5279 100%  

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες 

και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και 

εργασία πλήρους κατασκευής). 

 

 Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή.                                                  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα 

 

A.T. : 9 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100%  

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε 

οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

 

A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\52.76.01 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100%  

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε 

ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον 

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, 

τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά 

πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα. 

 

 Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή.                                                    

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 560,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα 

 

A.T. : 11 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%  

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 

 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 

των μεταλλικών μερών. 

 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα 

και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή 

ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) 

ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 

προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 

m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

 

A.T. : 12 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.46 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%  

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε 

διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με 

επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις 

δωμάτων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,50 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 

       ΙΟΥΛΙΟΣ 2017        ΙΟΥΛΙΟΣ 2017          

Οι μελετητές ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΑΝΙΚΟΣ 
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Ο.Α.Κ.  Α.Δ.      ΔΡΓΟ: «Δπιζκεςή ζηέγηρ κηιπίος 

Γ/νζη Τδπαςλικών Έπγυν ππώην οικοηποθείο θηλέυν Ηεπάρ 

Μηηποπόλευρ Κιζάμος και ελίνος» 
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ΔΗΑΓΧΓΖ

Σν παξόλ ΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 
εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ 
πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΑΤ ζηεξίδνληαη:
· ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα 
θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά).

· ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
· ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν.
· ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη 

ηέρλεο.

Με βάζε ηελ ηζρύνπζα αλαζεώξεζε ηνπ ΑΤ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο 
Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλεξγείσλ, 
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ώζηε νη ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΑΤ από ηα ζπλεξγεία 
ηνπο.

εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.

ΠΡΟΟΥΖ: Σν παξόλ ΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

Πνιηηηθή θαη δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο καο είλαη ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε αζθαιώλ ζπλζεθώλ 
εξγαζίαο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. 

Γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ πνιηηηθή καο πξνζπαζνύκε λα:
· αλαγλσξίδνπκε θαη πξνιακβάλνπκε όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο εξγαζίεο 

ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο,
· ζπλεξγαδόκαζηε κε ην πξνζσπηθό καο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο,
· παξέρνπκε θαη δηαηεξνύκε ηνλ εμνπιηζκό καο αζθαιή,
· δηαζθαιίδνπκε ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό ησλ πιηθώλ,
· ελεκεξώλνπκε, εθπαηδεύνπκε θαη επηβιέπνπκε ην πξνζσπηθό καο,
· δηαζθαιίδνπκε όηη ην πξνζσπηθό καο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί,
· αλαζεσξνύκε ηα αλαπνηειεζκαηηθά κέηξα αζθάιεηαο
ώζηε λα πξνιακβάλνπκε ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη αζζέλεηεο θαη λα δηαηεξνύκε αζθαιείο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθό καο.

Ζ εηαηξεία καο πηζηεύεη όηη θαη ην πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε απηή ζα ζπκκεηέρεη ζηελ 
πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο αλαιακβάλνληαο κε ππεπζπλόηεηα ην κεξίδην ηεο επζύλεο πνπ ηνπ 
αληηζηνηρεί.
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2.  ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζύληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιόηεξε θαηαλόεζε 

ηνπ έξγνπ από ηνλ αλαγλώζηε ηνπ ΑΤ. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη δελ ππεξηζρύεη 

ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηώλ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ 

παξνύζα ζύληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

3.  ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

3.1 ΓΗΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ (ΟΚΧ)

Γελ εληνπίζηεθαλ δίθηπα ΟΚΧ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

3.2 ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ - ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο, ώζηε λα απνθιείεηαη ε 

πξόζβαζε ζε κε έρνληεο εξγαζία.

Γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ κεηώπσλ ζα γίλεη ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ ειαθξνύ ηύπνπ (πρ 

πξνθαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό). Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθνύ 

πιέγκαηνο έληνλνπ ρξώκαηνο.

Έιεγρνο ζηελ είζνδν - έμνδν

Σα ζπλεξγεία ζα ειέγρνληαη κε επζύλε ησλ επηθεθαιήο ηνπο, θαηά ηελ είζνδν θαη απνρώξεζε 

από ηα κέησπα.

3.3 ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα

ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη επαξθείο ρώξνη γηα λα αιιάδνπλ ξνπρηζκό. Οη 

ρώξνη απηνί πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηκαηηνθπιάθηα θαη θαζίζκαηα.

Νηνπο θαη ληπηήξεο

Κνληά ζηα απνδπηήξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ ληπηήξεο κε ηξερνύκελν λεξό. ηνπο ληπηήξεο 

ζπληζηάηαη λα ππάξρνπλ ζαπνύληα. Δθόζνλ επηβάιιεηαη γηα ιόγνπο πγηεηλήο πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνύλ ληνπο κε δεζηό θαη θξύν λεξό (ζπληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο ληνπο αλά 10 

εξγαδόκελνπο).

Απνρσξεηήξηα

Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο επαξθή αξηζκό απνρσξεηεξίσλ, ηα νπνία ζα 

βξίζθνληαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ζηνπο ρώξνπο αλάπαπζεο θαη ζηα απνδπηήξηα (ζπληζηάηαη 

έλα WC αλά 40 εξγαδόκελνπο, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 200, ελώ 

έλα WC αλά 50 εξγαδόκελνπο, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ππεξβαίλεη ηνπο 200).

Υώξνη εζηίαζεο - αλάπαπζεο

ην εξγνηάμην πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ ρώξνη εζηίαζεο θαη αλάπαπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ. Οη 
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ζπγθεθξηκέλνη ρώξνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή αξηζκό θαζηζκάησλ θαη ρώξν δηαηήξεζεο 

θαγεηνύ (ππνρξεσηηθά εθόζνλ ν αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ππεξβαίλεη ηνπο 70).

Υώξνο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ - θαξκαθείν

Ο ρώξνο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ - θαξκαθείν πξέπεη λα είλαη θνληά ζην ρώξν εξγαζίαο. 

Δπίζεο πξέπεη λα είλαη πξνζπειάζηκνο κε θνξείν. Ο ρώξνο πξέπεη λα επηζεκαλζεί κε πηλαθίδεο, 

ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 105/1995. Ο ρώξνο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ ζπληζηάηαη 

λα επνπηεύεηαη από ην γηαηξό εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ.

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ

ε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ θάδνη απνξξηκκάησλ. πληζηάηαη ε 

ηνπνζέηεζε θάδσλ ζε απνρσξεηήξηα, ρώξνπο εζηίαζεο, απνδπηήξηα θαη θνληά ζηνπο ρώξνπο 

εξγαζίαο.

Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθώλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγάισλ θάδσλ (containers) 

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.

3.4 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ αθνξά ζηε κεηαθνξά/ηξνθνδνζία θαη 

απνθνκηδή/απνκάθξπλζε πιηθώλ. Κάζε όρεκα πνπ ζα εηζέξρεηαη εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ νθείιεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ (επηπιένλ απηώλ ηνπ 

ΚΟΚ). Ζ δηαθίλεζε πιηθώλ (απόζεζε, παξαιαβή) ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 

αξκνδίσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Οη πεδνί δελ επηηξέπεηαη λα πιεζηάδνπλ θαη λα θηλνύληαη ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ.

3.5 ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ απαηηείηαη θηλεηνπνίεζε θαη εθηέιεζε 

εξγαζηώλ. Δλδεηθηηθά ζεκεηώλνληαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνύλ θαηά ηελ 

νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ.

Καηά ηη μεηαθοπά εξοπλιζμού
· Σήξεζε θαλόλσλ ΚΟΚ

· Αζθαιήο πξόζδεζε εμνπιηζκνύ ζηελ πιαηθόξκα

· Δπάξθεηα ρώξνπ γηα ειηγκνύο θαη μεθόξησκα

· Ξεθόξησκα ζε δηακνξθσκέλν ρώξν

· Απνδέζκεπζε θαη θαζνδήγεζε από έκπεηξν εξγαδόκελν

· Απνζηάζεηο αζθαιείαο από πιαηθόξκα θαη εμνπιηζκό

· Υξήζε αλαθιαζηηθνύ ξνπρηζκνύ έληνλνπ ρξώκαηνο (ΔΝ 471)

Καηά ηιρ ανςτυηικέρ επγαζίερ
· Έιεγρνο αλπςσηηθνύ

· Έιεγρνο παξειθόκελσλ

· Αδεηνύρνο ρεηξηζηήο (θαηάιιειεο άδεηαο γηα ην αλπςσηηθό πνπ ρεηξίδεηαη)

· Έκπεηξνο θνπκαληαδόξνο

· Έιεγρνο ρώξνπ, πνδαξηθώλ

· Έιεγρνο γηα ελαέξηα θαιώδηα

· Έιεγρνο θνξηίνπ πξηλ & κεηά

· Έιεγρνο Φνξηίνπ Αζθαινύο Λεηηνπξγίαο
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· Έιεγρνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ

· Απνζηάζεηο αζθαιείαο

· Έιεγρνο επζηάζεηαο πξηλ ηε θόξησζε & κεηά ηελ απόζεζε

· Αλέγεξζε, ζπληήξεζε επηζεώξεζε από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό

Καηά ηην εγκαηάζηαζη δικηύυν
· Υξήζε θαηάιιεινπ εξγαιείνπ γηα ηελ εξγαζία (θαη ην ζθνπό πνπ θαηαζθεπάζηεθε)

· Έιεγρνο ησλ εξγαιείσλ πξηλ ηε ρξήζε

· Υξήζε γπαιηώλ θαη γαληηώλ (ΔΝ 388, ΔΝ 149)

· Αζθαιήο δηαδξνκή θαισδίνπ

· Καζεκεξηλόο έιεγρνο θαισδίνπ θαη θηο

· Απνκάθξπλζε εύθιεθησλ από ην ρώξν εξγαζίαο

· Ύπαξμε ππξνζβεζηήξα θνληά ζηνλ επξύηεξν ρώξν εξγαζίαο

· Πεξηνξηζκόο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθή

· Πξηλ ηε δηαθίλεζε ειέγρνληαη:

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ

ζσκαηηθή πξνζπάζεηα

ρώξν εξγαζίαο

δηαδηθαζία

· Δλεκέξσζε εξγαδνκέλσλ γηα νξζέο πξαθηηθέο

· Υξήζε θνπκαληαδόξνπ γηα κεηαθνξά κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο εξγαδόκελνπο

· Μειέηε δηθηύνπ από αδεηνύρν κεραληθό 

· Δπίβιεςε εξγαζηώλ από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν κεραληθό

· Αδεηνύρνη ειεθηξνιόγνη γηα ζπλδέζεηο - δνθηκέο 

· Απελεξγνπνίεζε δηθηύσλ

Καηά ηη σπήζη μησανημάηυν (διαμοπθώζειρ, εκζκαθέρ, επισώζειρ)

· Υεηξηζκόο κεραλήκαηνο από αδεηνύρν ρεηξηζηή αληίζηνηρεο άδεηαο

· Καζνδήγεζε από έκπεηξν βνεζό

· Απνζηάζεηο αζθαιείαο από πξαλή θαη κεραλήκαηα

· Υξήζε αλαθιαζηηθνύ ξνπρηζκνύ έληνλνπ ρξώκαηνο (ΔΝ 471)

· Απελεξγνπνίεζε ππνγείσλ δηθηύσλ

· Απνζηάζεηο αζθαιείαο από δίθηπα ζε ιεηηνπξγία

· Γηακόξθσζε πξαλώλ κε θιίζε

· Οπηηθόο έιεγρνο πξαλώλ ζε θαζεκεξηλή βάζε

· Απνθπγή κεηαθνξάο εξγαδνκέλσλ κε κεράλεκα

· πληήξεζε – αλεθνδηαζκόο από εληεηαικέλν εξγαδόκελν

· Σήξεζε νδεγηώλ πξνκεζεπηή θαηά ηε ζπληήξεζε – αλεθνδηαζκό

· Απνθπγή θαπλίζκαηνο θαη ιεηηνπξγίαο ΜΔ θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό

· Απνθπγή ιεηηνπξγίαο ΜΔ θαηά ηε ζπληήξεζε

· Απνθπγή επαθήο κε θηλνύκελα ή ζεξκά κέξε

· Απνζηάζεηο αζθαιείαο από πδξαπιηθά κέξε ππό πίεζε

· Ύπαξμε ππξνζβεζηήξσλ ζην ρώξν

· Γηαβξνρή

Καηά ηιρ ηοπογπαθικέρ επγαζίερ
· Απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα θαη νρήκαηα

· Υξήζε αλαθιαζηηθνύ ξνπρηζκνύ έληνλνπ ρξώκαηνο (ΔΝ 471)

· Απνθπγή απεπζείαο έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία

· Σήξεζε νδεγηώλ πξνκεζεπηή νξγάλνπ

· Απνθπγή παξακνλήο πίζσ από ηε ζηαδία
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5. ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ

Με βάζε ηελ αλάιπζε εξγαζηώλ ζε θάζεηο πνπ πξνεγήζεθε παξαηίζεληαη νη Οδεγίεο Αζθαινύο 
Δξγαζίαο γηα ηα επηκέξνπο ζπλεξγεία πνπ αλακέλεηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην εξγνηάμην.

Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη:
· Αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζε επηκέξνπο
· Πξνζδηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο θαη  ελδεηθηηθή 

αμηνιόγεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπο
· Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ
· Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

από ην πξνζσπηθό πνπ εθηίζεηαη ζηνπο πξνζδηνξηζζέληεο θηλδύλνπο.

ΖΜΔΗΧΖ: Ο πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αλαπξνζαξκόζεη 
ηα πεξηερόκελα ησλ Οδεγηώλ Αζθαινύο Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θαηαζθεπήο. Με 
βάζε ηα πεξηερόκελα θάζε Οδεγίαο Αζθαινύο Δξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνπο επηθεθαιήο 
ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεξγείσλ, ώζηε ηειεπηαίνη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιέςεσλ 
ηνπ ΑΤ από ηα ζπλεξγεία ηνπο.

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο νθείιεη λα 
ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Ο 
επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηεο Δθηίκεζεο 
Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.

Ηδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ, ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο θαη ηνπ επηθεθαιήο θάζε ζπλεξγείνπ ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε 
όιεο νη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ εξγαζηώλ (δηαζέζηκν πξνζσπηθό, κεζνδνινγία, εμνπιηζκόο, 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο).

ην παξόλ ΑΤ γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
επηκέξνπο εξγαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε θιίκαθαο ηξηώλ 
βαζκίδσλ σο εμήο:

3=ΤΦΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζα κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ή ηνλ 
έιεγρν ηνπ θηλδύλνπ

2=ΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Δίλαη απαξαίηεηνο ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε ιήςε κέηξσλ 
πξόιεςεο

1=ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Γεληθώο απνδεθηή επηθηλδπλόηεηα, εθόζνλ ιεθζνύλ νξηζκέλα 
κέηξα ειέγρνπ

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα αλαζεσξήζεη ηηο ηηκέο ηεο 
επηθηλδπλόηεηαο θαζώο θαη ηε κεζνδνινγία αμηνιόγεζεο ηνπο, εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. 
Αλάινγε δηεξγαζία κπνξεί λα γίλεη από ηνλ ηερληθό αζθαιείαο ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.

 

 

ΔΡΓΟ: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΔΓΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΡΧΖΝ ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΘΖΛΔΧΝ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ 
ΚΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΗΝΟΤ» 

ειίδα 9 από 26 

ΑΔΑ: 6ΩΨΥΟΞ5Ψ-Ζ1Δ
17PROC001848356 2017-08-23



Μειέηε ΑΤ 
 

6. ΓΔΝΗΚΟΗ  ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ

Οη θαλόλεο αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ είλαη γεληθνί θαη ηζρύνπλ αλεμαξηήησο 
θάζεσο. ε πεξίπησζε αληίζεζεο κε ηηο Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο πνπ αλαπηύρζεθαλ 
παξαπάλσ ηζρύ έρνπλ νη νδεγίεο.

· Κάζε άηνκν ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζην έξγν 
πνπ ην αθνξνύλ. 

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

· Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό θξάλνο. 
Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη αλάπαπζεο. 

· Όια ηα άηνκα ζην εξγνηάμην πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια ππνδήκαηα. Ζ  ειάρηζηε 
απαίηεζε αζθάιεηαο γηα ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε 
γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζόια.

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

· Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο ηνπ 
εξγνηαμίνπ.

· Φσηηέο κε ζθνπό ηελ ζέξκαλζε δελ επηηξέπνληαη ζην εξγνηάμην.
· Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ.
· Καλέλα άηνκν δελ ζα μεθηλά ηελ εξγαζία ηνπ εάλ δελ είλαη θαηάιιεια ληπκέλν. Οη 

εξγαδόκελνη δελ επηηξέπεηαη λα θνξνύλ θαξδηά μεθνύκπσηα ξνύρα, ζνξηο θαη λα είλαη 
γπκλνί από ηε κέζε θαη πάλσ.

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

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

· Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό.
· Μόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγνηαμίνπ.
· Όινη νη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από άηνκν πνπ γλσξίδεη ηνπο 

ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ.

7. ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηε ιήςε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζε όιε ηελ ηεξαξρία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, όπσο 
θαζνξίδεηαη ζην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ). ρεκαηηθά:

ΑΝΑΓΟΥΟ
· ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
· ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
· ΓΗΑΣΡΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
· ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΠΛΧΝ Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ

ΑΝΑ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟ
· ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 
· ΓΗΑΣΡΟ ΑΦΑΛΔΗΑ 
· ΔΚΠΡΟΧΠΟ

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα θάζε εκπιεθόκελνο ζηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο, αλαιόγσο ησλ γεληθόηεξσλ θαζεθόλησλ 
ηνπ. πγθεθξηκέλα:
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Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ, είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
κέηξσλ αζθαιείαο πνπ αθνξνύλ νιόθιεξν ην έξγν. πγθεθξηκέλα έρεη ηηο παξαθάησ 
ππνρξεώζεηο:
· Να  δηαβηβάζεη  ζηελ  αξκόδηα  επηζεώξεζε  εξγαζίαο  πξηλ  από  ηελ  έλαξμε  ησλ εξγαζηώλ 

ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.
· Να κεξηκλήζεη  γηα  ηελ  εθπόλεζε  ρεδίνπ Αζθάιεηαο  θαη  Τγείαο  θαη  γηα  ηελ  θαηάξηηζε 

Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην.
· Να ηεξεί Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο.
· Να ηεξεί, ζύκθσλα µε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ 

επηβιέπνληνο κεραληθνύ.
· Να ιακβάλεη ππόςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηώλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη λα 

κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ΑΤ.

Ο εξγνηαμηάξρεο, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Αλαδόρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο όζνλ 
αθνξά ζην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο ηνπ: 
· Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο, θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη  αζθάιεηα ησλ ηξίησλ.
· Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδύλσλ γηα 

ηελ αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία. H εθηίκεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο ηερληθό αζθάιεηαο, 
ηαηξό εξγαζίαο.

· Να ρξεζηκνπνηεί  ηηο  ππεξεζίεο  ηερληθνύ  αζθάιεηαο (θαη ηαηξνύ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο 
πνπ απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεώζεηο ηνπ ηερληθνύ 
αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε.

· Να εμαζθαιίδεη  ζε  θάζε  εξγαδόκελν  θαηάιιειε  θαη  επαξθή  εθπαίδεπζε  ζηνλ  ηνκέα  ηεο 
αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο. 

· Να κεξηκλεί γηα ηε ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθό ηνπ, όισλ ησλ αλαγθαίσλ Μέζσλ Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά πνπ εθηειεί.

· Να εμαζθαιίδεη  όηη  νη  εξγαδόκελνη  ζε  εμσηεξηθέο  επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινύλ  εξγαζίεο  
ζηελ επηρείξεζή ηνπ έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. 

· Να αλαγγέιιεη όια  ηα  εξγαηηθά  αηπρήκαηα ζηηο αξκόδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο 
αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ  ζηνλ  νπνίν  ππάγεηαη  ν  ηξαπκαηίαο  
εληόο  24  σξώλ.  Δθόζνλ πξόθεηηαη πεξί ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ή ζαλάηνπ, πξέπεη λα 
ηεξνύληαη ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη λα ρξεζηκεύζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ 
αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο. Να ηεξεί  εηδηθό  βηβιίν  αηπρεκάησλ  θαη θαηάινγν  ησλ  εξγαηηθώλ  
αηπρεκάησλ  πνπ  είραλ  σο  ζπλέπεηα  γηα  ηνλ  εξγαδόκελν αληθαλόηεηα εξγαζίαο 
κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ. 

Ο εξγνηαμηάξρεο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία 
γηα ηνλ εξγαδόκελν.

Κάζε αξκόδηνο κεραληθόο ηνπ Αλαδόρνπ, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
· Να δίλεη νδεγίεο θαηαζθεπήο, ζύκθσλεο µε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, γηα ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη.
· Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη πεξηνδηθά 

θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο (θαη’ ειάρηζηνλ θάζε εβδνκάδα θαη ύζηεξα από ζενκελία).
· Να εθαξκόδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην 

ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. 
· Να  ηεξεί ην Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ (ππνρξεσηηθέο αλαγξαθέο πνπ ηνπ 

αληηζηνηρνύλ). 

Κάζε αξκόδηνο κεραληθόο ηνπ Αλαδόρνπ, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεώζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδόκελν.

Κάζε ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
· Να ιακβάλεη θαη λα ηεξεί όια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνύλ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 

αλαιάβεη.
· Να ηεξεί, ζύκθσλα µε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, ηηο νδεγίεο ηνπ 

επηβιέπνληνο.

 

 

ΔΡΓΟ: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΔΓΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΡΧΖΝ ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΘΖΛΔΧΝ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ 
ΚΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΗΝΟΤ» 

ειίδα 11 από 26 

ΑΔΑ: 6ΩΨΥΟΞ5Ψ-Ζ1Δ
17PROC001848356 2017-08-23



Μειέηε ΑΤ 
 

· Να εθαξκόδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην 
ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη.

· Να ιακβάλεη ππόςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηώλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.

Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο, σο εξγνδόηεο, όζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθό ηεο 
εηαηξίαο ηνπ: 
· Να εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο όιεο ηηο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο, θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη  αζθάιεηα ησλ ηξίησλ.
· Να έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδύλσλ γηα 

ηελ αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία. H εθηίµεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο ηερληθό αζθάιεηαο, 
ηαηξό εξγαζίαο.

· Να ρξεζηκνπνηεί  ηηο  ππεξεζίεο  ηερληθνύ  αζθάιεηαο (θαη ηαηξνύ εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο 
πνπ απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο). Οη ππνρξεώζεηο ηνπ ηερληθνύ 
αζθάιεηαο ή/θαη ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε.

· Να εμαζθαιίδεη  ζε  θάζε  εξγαδόκελν  θαηάιιειε  θαη  επαξθή  εθπαίδεπζε  ζηνλ  ηνκέα  ηεο 
αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο. 

· Να ρνξεγεί ζην πξνζσπηθό ηνπ, όια ηα αλαγθαία Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά 
πνπ εθηειεί.

· Να εμαζθαιίδεη  όηη  νη  εξγαδόκελνη  ζε  εμσηεξηθέο  επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινύλ  εξγαζίεο  
ζηελ επηρείξεζή ηνπ έρνπλ ιάβεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. 

· Να αλαγγέιιεη ζηηο αξκόδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ  ζηνλ  νπνίν  ππάγεηαη  ν  εξγαδόκελνο  εληόο  24  σξώλ  όια  ηα  
εξγαηηθά  αηπρήκαηα  θαη εθόζνλ πξόθεηηαη πεξί ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί 
ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη λα ρξεζηκεύζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ 
αηπρήκαηνο. Να ηεξεί  εηδηθό  βηβιίν  αηπρεκάησλ  θαη θαηάινγν  ησλ  εξγαηηθώλ  αηπρεκάησλ  
πνπ  είραλ  σο  ζπλέπεηα  γηα  ηνλ  εξγαδόκελν αληθαλόηεηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ 
εξγάζηκσλ εκεξώλ. 

Ο ππεξγνιάβνο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα 
ηνλ εξγαδόκελν.

Κάζε εξγνδεγόο, σο εθπξόζσπνο ηνπ εξγνδόηε, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
· Να θαζνδεγεί ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ 

κέηξσλ αζθαιείαο ζε θάζε θάζε εξγαζίαο.
· Να  επηζεσξεί ην πξνζσπηθό ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο από απηνύο.
· Να εθαξκόδεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην 

ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη.
· Να ιακβάλεη ππόςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηώλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.

Κάζε εξγνδεγόο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα 
ηνλ εξγαδόκελν.

Κάζε εξγαδόκελνο έρεη ηηο  παξαθάησ ππνρξεώζεηο: 
· Να εθαξκόδεη ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα θξνληίδεη αλάινγα µε ηηο 

δπλαηόηεηέο ηνπ, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ θαζώο θαη ησλ  άιισλ  αηόκσλ  πνπ  
επεξεάδνληαη  από  ηηο  πξάμεηο  ή  παξαιείςεηο  ηνπ  θαηά  ηελ  εξγαζία, ζύκθσλα µε ηελ 
εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδόηε ηνπ. 

· Γηα  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  απηώλ  ησλ  ζηόρσλ,  νθείιεη εηδηθόηεξα,  ζύκθσλα  µε  ηελ 
εθπαίδεπζή ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ηνπ εξγνδόηε ηνπ: 

α) Nα  ρξεζηκνπνηεί  ζσζηά  ηηο  κεραλέο,  ηηο  ζπζθεπέο,  ηα  εξγαιεία,  ηηο  επηθίλδπλεο  
νπζίεο,  ηα κεηαθνξηθά θαη άιια κέζα. 

β) Nα  ρξεζηκνπνηεί ζσζηά  ηνλ  αηνκηθό  πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό πνπ  ηίζεηαη ζηε  
δηάζεζή  ηνπ θαη κεηά ηε ρξήζε λα ηνλ ηαθηνπνηεί ζηε ζέζε ηνπ. 

γ) Nα µε ζέηεη εθηόο ιεηηνπξγίαο, αιιάδεη ή κεηαηνπίδεη απζαίξεηα ηνπο κεραληζκνύο 
αζθάιεηαο ησλ  κεραλώλ,  εξγαιείσλ,  ζπζθεπώλ,  εγθαηαζηάζεσλ  θαη  θηηξίσλ  θαη  λα  
ρξεζηκνπνηεί  ζσζηά απηνύο ηνπο κεραληζκνύο αζθαιείαο. 

δ) Nα αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ εξγνδόηε (ή/θαη ζε όζνπο αζθνύλ αξκνδηόηεηεο ηερληθνύ 
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αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο), όιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εύινγα 
όηη παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη ζνβαξό  θίλδπλν  γηα  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία,  θαζώο  
θαη  θάζε  έιιεηςε  πνπ  δηαπηζηώλεηαη  ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. 

ε) Nα ζπληξέρεη  ηνλ  εξγνδόηε (θαη  όζνπο  αζθνύλ  αξκνδηόηεηεο  ηερληθνύ  αζθάιεηαο  θαη  
ηαηξνύ εξγαζίαο),  όζνλ  θαηξό  ρξεηαζηεί,  ώζηε  λα  θαηαζηεί  δπλαηή  ε  εθπιήξσζε  
όισλ  ησλ  θαζεθόλησλ  ή απαηηήζεσλ γηα  ηελ  πξνζηαζία  ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 

ζη) Nα ζπληξέρεη ηνλ  εξγνδόηε (θαη  όζνπο  αζθνύλ  αξκνδηόηεηεο  ηερληθνύ  αζθάιεηαο  θαη  
ηαηξνύ εξγαζίαο), όζνλ θαηξό ρξεηαζηεί, ώζηε ν εξγνδόηεο λα κπνξεί λα εγγπεζεί όηη ην 
πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο  εξγαζίαο  είλαη  αζθαιείο  θαη  ρσξίο  θηλδύλνπο  γηα  ηελ  
αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία  εληόο  ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. 

· Να  παξαθνινπζεί  ηα  ζρεηηθά  ζεκηλάξηα  ή  άιια  επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπιεξώζεη  ηελ 
παξαπάλσ ππνρξέσζε, έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη επαξθή απαιιαγή από  ηελ  εξγαζία  ρσξίο 
απώιεηα απνδνρώλ, θαζώο θαη λα ηνπ παξαζρεζνύλ ηα αλαγθαία κέζα. 

· Να θνξά θξάλνο πξνζηαζίαο ηεο θεθαιήο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο, ηα νπνία ρνξεγνύληαη 
από ηνλ εξγνδόηε ηνπ.

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο  παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
· Να παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ 
αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν ηεο 
επηρείξεζεο (ΒΤΣΑ).

· Να ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη 
εμνπιηζκνύ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ 
πξνζηαζίαο, θαζώο θαη δηακόξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 
εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

· Να ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθώλ κέζσλ, πξηλ από ηε ιεηηνπξγία 
ηνπο, θαζώο θαη ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη κεζόδσλ εξγαζίαο πξηλ από ηελ 
εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο 
θαη πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκόδηνπο πξντζηάκελνπο ησλ 
ηκεκάησλ ή ηε δηεύζπλζε ηεο επηρείξεζεο.

· Να επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο από πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 
λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδόηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα 
πξνηείλεη µέηξα αληηκεηώπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.

· Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο,
· Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, λα αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλώλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη µέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξόκνησλ αηπρεκάησλ
· Να επνπηεύεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνύ γηα ηε δηαπίζησζε 

εηνηκόηεηαο πξνο αληηκεηώπηζε αηπρεκάησλ.
· Να κεξηκλά ώζηε νη εξγαδόκελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο θαη λα ηνπο ελεκεξώλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ 
επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο

· Να ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.

· Να ηεξεί ην επηρεηξεζηαθό απόξξεην.
· Να ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηαηξό εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηώληαο 

κε απηόλ θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο.
· Οθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ εξγνδόηε µηα γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία 

θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα  θαη  ηελ  πγεία  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  εθείλσλ  πνπ  αθνξνύλ  
νκάδεο  εξγαδνκέλσλ  πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδύλνπο. H εθηίκεζε απηή 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηαηξό εξγαζίαο, EYΠΠ ή EΞYΠΠ, ζύκθσλα µε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο.

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε 
λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδόκελν
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Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σερληθνύ Αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε ζ’ απηόλ από ηνλ 
εξγνδόηε θαη άιισλ θαζεθόλησλ, πέξα από ην ειάρηζην όξην σξώλ απαζρόιεζήο ηνπ σο 
ηερληθνύ αζθάιεηαο.

Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε 
ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρόλ 
δηαθσλία ηνπ µε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν 
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ηνπ. 

Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο θάζε επηρείξεζεο έρεη ηηο  παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
· Να παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά µε ηα µέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηηο θαηαρσξεί ζην 
εηδηθό βηβιίν ππνδείμεσλ. Ο εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 
θαηαρσξνύληαη ζ’ απηό ην βηβιίν. 

· Να πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό µε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ 
πξόζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην λόκν. Να κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθώλ 
εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Να εθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, λα αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη 
βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. Σν πεξηερόκελν ηεο 
βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα 
ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρύξσζε 
ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε.

· Να επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό:

· Να ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην.
· Να αλαγγέιιεη µέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.
· Να ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην 

ρώξν εξγαζίαο θαη έρεη επίπησζε ζηελ πγεία.
· Να ζπλεξγάδεηαη  θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο, 

πξαγκαηνπνηώληαο κε απηόλ θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο.

Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία 
γηα ηνλ εξγαδόκελν: 

Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 
έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρόλ δηαθσλία 
ηνπ µε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν 
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ηνπ. 

Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο:
· Να ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθώλ αξρώλ πξόιεςεο θαη αζθάιεηαο ζηηο ηερληθέο ή/θαη 

νξγαλσηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ  λα πξνγξακκαηίδνληαη  νη  δηάθνξεο  εξγαζίεο ή θάζεηο  
εξγαζίαο πνπ  δηεμάγνληαη ηαπηόρξνλα ή  δηαδνρηθά θαη ζηελ πξόβιεςε  ηεο  δηάξθεηαο  
εθηέιεζεο ησλ  δηαθόξσλ απηώλ εξγαζηώλ ή θάζεσλ εξγαζίαο. 

· πληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ κεξηκλώληαο ώζηε ν Αλάδνρνο θαη νη 
ππεξγνιάβνη θαη, εάλ απηό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 
απηναπαζρνινύκελνη λα εθαξκόδνπλ µε ζπλέπεηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ θαη 
λα  εθαξκόδνπλ  ην  ρέδην  Αζθάιεηαο  θαη  Τγείαο  ηνπ έξγνπ.

· Να αλαπξνζαξκόδεη ή λα κεξηκλά ώζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην ρέδην θαη ν Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο.

· Να νξγαλώλεη καδί µε ηνπο Σερληθνύο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνύο Δξγαζίαο ηε ζπλεξγαζία, 
κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ 
δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ ζην εξγνηάμην, θαη  ην  ζπληνληζκό  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  γηα  
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ηελ  πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  θαη  ηελ  πξόιεςε  ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 
επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ, θαζώο θαη ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ηνπο, όηαλ πνιιέο 
επηρεηξήζεηο κνηξάδνληαη ηνλ  ίδην  ρώξν  εξγαζίαο, κεξηκλώληαο  γηα  ηε  ζπκκεηνρή  εθόζνλ  
ππάξρεη  αλάγθε  ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ. 

· Να ζπληνλίδεη ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθώλ δηαδηθαζηώλ. 
· Να ιακβάλεη  ηα αλαγθαία µέηξα ώζηε λα  επηηξέπεηαη ε  είζνδνο  ζην εξγνηάμην µόλν ζηα 

πξόζσπα πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα. 
· Να ζπλεξγάδεηαη µε ηνπο Σερληθνύο Αζθάιεηαο θαη ηνπο Ηαηξνύο Δξγαζίαο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα 

απαζρόιεζεο ζην εξγνηάμην θαη λα δεηά ηε γλώκε ηνπο θάζε θνξά πνπ θξίλεη απαξαίηεην. 

Ο πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, σο εξγαδόκελνο, έρεη ηηο  ππνρξεώζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία γηα ηνλ εξγαδόκελν.

ην πληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Τγείαο είλαη δπλαηόλ λα αλαηεζεί ην έξγν θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ 
Σερληθνύ Αζθάιεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξόλνο απαζρόιεζεο δελ ζπκςεθίδεηαη, αιιά 
ππνινγίδεηαη θαη εθηειείηαη αλεμάξηεηα. 

πλνπηηθά νη αξκνδηόηεηεο θάζε εκπιεθόκελνπ είλαη:

ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΡΥΖ
· Αλαγγειία ηνπ έξγνπ ζηηο αξκόδηεο αξρέο
· Μέξηκλα γηα εθπόλεζε ΑΤ, ΦΑΤ θαη ηήξεζε ηνπο ζην εξγνηάμην
· Μέξηκλα γηα ηήξεζε Ζκεξνινγίνπ Μέηξσλ αζθαιείαο
· Μέξηκλα γηα ηήξεζε βηβιίνπ θαη θαηαιόγνπ αηπρεκάησλ
· Σήξεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ επηβιέπνληα θαη ησλ αξκόδησλ αξρώλ
· Αλαγγειία εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΑΦΑΛΔΗΑ
· Δθπόλεζε εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ
· Παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιώλ ζηνλ εξγνδόηε κε βηβιίν ππνδείμεσλ
· Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ
· Έιεγρνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
· Δπίβιεςε ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ ΜΑΠ
· Γηεξεύλεζε αηηηώλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ

ΓΗΑΣΡΟ ΔΡΓΑΗΑ
· Τινπνίεζε ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ
· Οξγάλσζε πξώησλ βνεζεηώλ
· Παξνρή ππνδείμεσλ θαη ζπκβνπιώλ ζηνλ εξγνδόηε κε βηβιίν ππνδείμεσλ
· Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ
· Έιεγρνο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο

ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ
· Οξγάλσζε, ζπληνληζκόο θαη ακνηβαία ελεκέξσζε ππεξγνιάβσλ
· πληνληζκόο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ
· Αλαπξνζαξκνγή ηνπ ΑΤ

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΔΡΓΟΤ
· Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη
· Έιεγρνο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαηαγξαθή ζην Ζκεξνιόγην

ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ
· Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη
· Οξγάλσζε εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηα πξναπαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο
· Έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο
· Έιεγρνο ρξήζεο ησλ ΜΑΠ από ηνπ εξγαδόκελνπο
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· Σήξεζε ησλ ππνδείμεσλ ηνπ πληνληζηή αζθαιείαο

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ
· Δθαξκνγή ηνπ ΑΤ ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη
· Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ηνπο γηα ζέκαηα αζθαιείαο
· Υνξήγεζε ΜΑΠ ζην πξνζσπηθό ηνπο
· Υξήζε ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο θαη γηαηξνύ εξγαζίαο
· Γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ
· Σήξεζε βηβιίνπ ππνδείμεσλ, βηβιίνπ θαη θαηαιόγνπ αηπρεκάησλ
· Αλαγγειία εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ

ΠΡΟΧΠΗΚΟ
· Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο θαη πγείαο
· Αζθαιήο ρξήζε εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ
· Υξήζε ΜΑΠ
· Απνθπγή θαηάξγεζεο ή κεηαηξνπήο ησλ δηαηάμεσλ θαη κεραληζκώλ αζθαιείαο
· Αλαθνξά επηθηλδύλσλ θαηαζηάζεσλ
· πκκεηνρή ζε εθπαηδεύζεηο αζθαιείαο

7.1   ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996, κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ, πξέπεη 
λα ζπληνλίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη ακνηβαία 
ελεκέξσζε κεηαμύ ησλ ππεξγνιάβσλ, κέζσ ηνπ Αλαδόρνπ, γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ 
ζπλεπάγνληαη νη εξγαζίεο θαζώο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ζπληνληζκνύ κεηαμύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:

ε θάζε ππεξγνιάβν, πξηλ ηελ ππνγξαθή Ηδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ, αλαιύνληαη νη Ννκνζεηηθέο 
ππνρξεώζεηο ηνπ, όπσο θαηαγξάθνληαη ζην ΑΤ ηνπ έξγνπ. Ζ ηήξεζε ησλ Ννκνζεηηθώλ 
ππνρξεώζεσλ απνηειεί θαη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ ππεξγνιάβνπ.
· Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν απηόο ελεκεξώλεη ηνλ Αλάδνρν γηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζην έξγν, ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ (θαη ηνπ γηαηξνύ 
εξγαζίαο, εθόζνλ απαζρνιεί).

· Οη παξαπάλσ αξκόδηνη ηνπ ππεξγνιάβνπ παξαιακβάλνπλ ηηο Δθηηκήζεηο Δπαγγεικαηηθνύ 
Κηλδύλνπ ηνπ ΑΤ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Κάζε Δθηίκεζε 
Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ πξέπεη λα αλαζεσξεζεί από ην Σερληθό Αζθάιεηαο ηεο 
επηρείξεζεο.

· Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ από 
ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ.

· ηε ζπλέρεηα ν εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα ηνπο 
θηλδύλνπο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο ηνπο.

· Δθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν, ν Αλάδνρνο ελεκεξώλεη ηνπο ήδε εγθαηεζηεκέλνπο ππεξγνιάβνπο 
γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ.

· Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα εξγαζηώλ ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κέηξα 
πξόιεςεο ησλ θηλδύλσλ. Γηα ηελ ακνηβαία ελεκέξσζε ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ Αλαδόρνπ 
πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ζπζθέςεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνύλ από 
ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα έθηαθησλ ζπζθέςεσλ, όηαλ πξνθύπηνπλ 
ζρεηηθά ζέκαηα.

πλνπηηθά:

ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ
· Αλάιπζε λνκνζεηηθώλ ππνρξεώζεσλ
· Καζνξηζκόο ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο

ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
· Δλεκέξσζε γηα ζηειέρσζε ζην έξγν
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ
· Παξαιαβή νδεγηώλ αζθαινύο εξγαζίαο
· Δλεκέξσζε εθπξνζώπνπ
· Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ
· Δθαξκνγή κέηξσλ αζθαιείαο

7.2 ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θαη ΠΓ 305/1996 θάζε ππεξγνιάβνο πξέπεη λα 
ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό ηνπ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ, 
θαζώο θαη ησλ άιισλ ζπλεξγείσλ, ζην εξγνηάμην. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξώλεη ην πξνζσπηθό 
γηα όια ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία θαη ην ΑΤ 
ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο πξνζσπηθνύ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 
δηαδηθαζία:

· Με ηελ εγθαηάζηαζε ζην εξγνηάμην, εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, αθνύ ελεκεξσζεί ζρεηηθά 
από ηνλ Αλάδνρν, ελεκεξώλεη ην ζπλεξγείν ηνπ.

· Μεηά από θάζε ζύζθεςε γηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ δηελεξγείηαη ζην έξγν αθνινπζεί 
ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζρεηηθά ζέκαηα.

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδόρνπ.

7.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 17/1996 θάζε εξγνδόηεο (Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη) πξέπεη 
λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε εξγαδόκελν επαξθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο κε ηελ 
επθαηξία:
· Σεο πξόζιεςεο ηνπ
· Σπρόλ κεηάζεζεο ή αιιαγήο θαζεθόλησλ
· Δηζαγσγήο ή αιιαγήο εμνπιηζκνύ εξγαζίαο θαη γεληθόηεξα λέαο ηερλνινγίαο πνπ αθνξά ζηελ 

εξγαζία ηνπ.

Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ λένη θίλδπλνη θαη λα 
επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
· Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, εθπαηδεύεη ην 

πξνζσπηθό ηνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
εθπαίδεπζε ζπληζηάηαη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ελεκέξσζε πνπ πξνβιέπεηαη.

· Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ εθπαηδεύεη θάζε λενεηζεξρόκελν ζην έξγν εξγαδόκελν ηνπ 
ζπλεξγείνπ ηνπ.

· Ζ παξαπάλσ εθπαίδεπζε επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηε 
δηάξθεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ, ηελ εκθάληζε λέσλ θηλδύλσλ θαη ηελ αύμεζε 
ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ ήδε ππαξρόλησλ.

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδόρνπ. πλνπηηθά:

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Δλεκέξσζε εθπξνζώπνπ ζπλεξγείνπ
· Δλεκέξσζε – εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζπλεξγείνπ

ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΔΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Δλεκέξσζε – εθαπίδεπζε λενεηζεξρόκελνπ
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Δπαλάιεςε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ

1 2 3 4 5 6 7

Γηεπζπληήο έξγνπ x x x

Δξγνηαμηάξρεο x x x x x
Μεραληθνί έξγνπ x x x x
πληνληζηήο ΣΑ x x x x x
Τπεξγνιάβνη x x x
Δξγνδεγνί x x x x x
Δξγαδόκελνη x x x x x

1. Βαζηθέο αξρέο αζθαιείαο
2. Γηαρείξηζε αζθαιείαο
3. Ννκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο
4. Οδεγίεο αζθαιείαο εξγαζίαο
5. Πξώηεο βνήζεηεο
6. Ππξαζθάιεηα
7. Έθηαθηε αλάγθε

7.4  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ΠΓ 17/1996, ΠΓ 305/1996 θαη ΠΓ 1073/1981 θάζε εξγνδόηεο 
(Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη) νθείιεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή 
πξώησλ βνεζεηώλ ζηνλ παζόληα. Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή δηαθνκηδή ηνπ 
παζόληα ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα (εθόζνλ ππάξρεη ζρεηηθή αλάγθε). Δπίζεο πξέπεη λα 
ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο Αξρέο εληόο 24 σξώλ. ε πεξίπησζε ζνβαξνύ ζπκβάληνο πξέπεη λα 
δηαηεξνύληαη ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ 
αηηηώλ ηνπ αηπρήκαηνο. Σέινο ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηεξεύλεζε ηνπ αηπρήκαηνο 
πξέπεη λα θαηαρσξνύληαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία (Βηβιίν Αηπρεκάησλ, Βηβιίν Τπνδείμεσλ ηερληθνύ 
αζθαιείαο - γηαηξνύ εξγαζίαο, Καηάινγνο Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ 
εξγαδόκελν αληθαλόηεηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εκεξώλ). Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
αηπρεκάησλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
· Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην δηεξεπλάηαη ε ύπαξμε (θαη ζηνηρεία όπσο 

ηειέθσλα θαη δηεπζύλζεηο) λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην εξγνηάμην.
· Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην νξγαλώλεηαη θαξκαθείν, νπνίν πεξηέρεη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ ΑΤ, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ έξγνπ 
θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηό.

· Καηά ηελ εγθαηάζηαζε θάζε ππεξγνιάβνπ ζην εξγνηάμην γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ γηα ζέκαηα 
νξγάλσζεο πξώησλ βνεζεηώλ.

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο:
· Όπνηνο αληηιεθζεί ην ζπκβάλ πξέπεη λα πξνζθέξεη πξώηεο βνήζεηεο ζηνλ παζόληα, εθόζνλ 

γλσξίδεη, θαη λα δεηήζεη βνήζεηα (από άιινπο εξγαδόκελνπο πνπ γλσξίδνπλ). Δπίζεο πξέπεη 
άκεζα λα ελεκεξσζεί ν εθπξόζσπνο ηνπ εξγνδόηε ηνπ παζόληα.

· Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ, εθόζνλ θξίλεη απαξαίηεην, πξέπεη λα δεηήζεη βνήζεηα από 
εηδηθεπκέλν άηνκν (εληόο ή εθηόο εξγνηαμίνπ). Σαπηόρξνλα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηνλ 
Αλάδνρν γηα ην ζπκβάλ. Δθόζνλ ππάξρεη αλάγθε, ν παζώλ πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε 
λνζνθνκεηαθή κνλάδα.

· Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηηο αξκόδηεο αξρέο (ΚΔΠΔΚ, 
Αζηπλνκία) εληόο 24 σξώλ.

Μεηά ην αηύρεκα:
· Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηνπ ππεξγνιάβνπ (θαη ν γηαηξόο εξγαζίαο, εθόζνλ απαζρνιείηαη), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζην εξγνηάμην, δηεξεπλά ηα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο θαη 
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πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο ζην κέιινλ. Ζ παξαπάλσ δηεξεύλεζε 
θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν Αηπρεκάησλ ή/θαη ζην Βηβιίν Τπνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο –
γηαηξνύ εξγαζίαο. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν Καηάινγνο Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ πνπ 
είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδόκελν αληθαλόηεηα εξγαζίαο κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εκεξώλ.

· Δθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην, πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεξγείνπ, 
ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο παξόκνηνπ 
αηπρήκαηνο ζην κέιινλ.

Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδόρνπ.

ε πεξίπησζε ζνβαξνύ ζπκβάληνο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ 
κπνξεί λα ρξεζηκεύζνπλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηώλ ηνπ αηπρήκαηνο. 

πλνπηηθά:

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ
· Γηεξεύλεζε ύπαξμεο λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ θνληά ζην εξγνηάμην
· Οξγάλσζε θαξκαθείνπ θαη παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ
· Δλεκέξσζε ζπλεξγείσλ γηα πξώηεο βνήζεηεο

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
· Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη ελεκέξσζε αξκνδίσλ
· Δλεκέξσζε ΔΚΑΒ θαη κεηαθνξά ζε λνζνθνκεηαθή κνλάδα
· Δλεκέξσζε αξκνδίσλ αξρώλ εληόο 24 σξώλ

ΜΔΣΑ ΣΟ ΑΣΤΥΖΜΑ
· Γηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ ηνπ ζπκβάληνο θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ
· Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ γηα απνθπγή επαλάιεςεο ηνπ ζπκβάληνο

7.5 ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ

ην εξγνηάμην ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζπλζήθεο θαύζσλα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο 
θαη ςύρνπο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 
πξνβιέπνληαη (εθόζνλ επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο): 
· Καζνξηζκόο δηαιεηκκάησλ δηάξθεηαο θαη ζπρλόηεηαο αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ 

επηθξαηνύλ.
· Μεηαθύιηζε ηνπ σξαξίνπ (απνθπγή εξγαζίαο ζηηο πξσηλέο ώξεο ην ρεηκώλα θαη ζηηο 

κεζεκεξηαλέο ην θαινθαίξη).
· Γηαθνπή ησλ εξγαζηώλ όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (θαύζσλαο, ςύρνο, 

ζπειιώδεηο άλεκνη, έληνλεο βξνρνπηώζεηο).

· Παξνρή ζηνπο εξγαδόκελνπο πόζηκνπ δξνζεξνύ λεξνύ (10-15 C) ζε ζπλζήθεο θαύζσλα θαη 
δεζηώλ ξνθεκάησλ ζε ζπλζήθεο ςύρνπο.

· Πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ πνπ ζπλεπάγνληαη πςειή ζεξκηθή θαηαπόλεζε εθηόο 
ζεξκνθξαζηαθώλ αηρκώλ, από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ, θαη  κεηαθύιεζε ή ελίζρπζε ηνπ 
σξαξίνπ ώζηε λα πινπνηνύληαη θαλνληθά ηα δηαιείκκαηα. 

7.6 ΖΜΑΝΖ ΑΦΑΛΔΗΑ

ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 105/1995 πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε αζθάιεηαο όηαλ νη 
ππαξθηνί ή πηζαλνί θίλδπλνη δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ ή λα κεησζνύλ επαξθώο κε ηερληθά 
κέζα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ή κε κέηξα, κεζόδνπο ή δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο.

Ζ ζεκαηνδόηεζε αζθάιεηαο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ή 
πεξηνξίδεη ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ εθάζηνηε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.

Ζ ζπκκόξθσζε κε ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαλείο κε εμνπζηνδνηεκέλνο δελ 
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επηηξέπεηαη λα ηε κεηαθηλεί ή θαηαζηξέθεη.

ην Παξάξηεκα 5 ηνπ ΑΤ παξαηίζεληαη ζπλήζε ζήκαηα αζθάιεηαο.

7.7 ΤΓΗΔΗΝΖ

Ζ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ 
(εξγνδεγνί, εθπξόζσπνη ππεξγνιάβσλ, γηαηξνί εξγαζίαο). πγθεθξηκέλα πξέπεη νη εξγαδόκελνη 
λα κελ ηξώλε ή πίλνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο, παξά κόλν ζηνπο ρώξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
εζηίαζή ηνπο. Δπίζεο, κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο πξηλ ην θαγεηό 
θαη ηελ αλαρώξεζε από ην εξγνηάμην. Σα απνξξίκκαηα από ηα θαγεηά πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη 
ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πξέπεη λα αδεηάδνληαη θαη ηα απνξξίκκαηα 
λα απνκαθξύλνληαη από ην εξγνηάμην ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηάιιεια επηιεγκέλα, ώζηε λα 
δηαζθαιίδνληαη άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ζην εξγνηάμην. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ

Γηα ηα εξγνηάμηα εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ ηα παξαθάησ είδε είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνληαη 
ζην θαξκαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ:

Α/Α ΔΗΓΟ 1-25 25-50 51-100

1 Αληηζεπηηθό δηάιπκα ησδίνπ 1 1 1

2 θεύαζκα γηα θάςηκν 1 2 3

3 Οηλόπλεπκα 1 1 1

4 Ομπδελέ 1 1 1

5 Δηζπλεύζηκε ακκσλία 1 2 2

6 Απνζηεηξσκέλεο γάδεο 1 2 3

7 Δπίδεζκνη γάδαο 2 4 6

8 Σξηγσληθνί επίδεζκνη 1 1 1

9 Διαζηηθόο επίδεζκνο 1 1 1

10 Λεπθνπιάζη ξνιιό 2 2 2

11 Ύθαζκα θαζαξηζκνύ 1 1 1

12 Τγξό ζαπνύλη 1 1 1

13 Φαιίδη 1 1 1

14 Σζηκπίδα 1 1 1

15 Βακβάθη 1 1 1

16 Αληηζηακηληθή αινηθή 1 1 1

17 παζκνιπηηθό 1 1 1

18 Γάληηα κηαο ρξήζεο 1 1 1

19 Φπιιάδην πξώησλ βνεζεηώλ 1 1 1

Γηα εξγνηάμηα εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, ην θαξκαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πεξηέρεη 
επηπιένλ:

Α/Α ΔΗΓΟ 1-25 25-50 51-100

20 Δλέζηκν θνξηηδνλνύρν 1 1 1

21 ύξηγγεο πιαζηηθέο 6 6 6

22 Γηζθία αληηδηαξξνηθά 1 1 1

23 Γηζθία αληηόμηλα 1 1 1

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ

Σν Υξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ επηζπλάπηεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη ελεκεξώλεηαη θαζ’ 
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ

Ζ Μειέηε Καηαζθεπήο Ηθξησκάησλ ζα επηζπλαθζεί ζε κεηαγελέζηεξε θάζε ηνπ έξγνπ. Ζ Μειέηε 
Καηαζθεπήο Ηθξησκάησλ ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη 
ηα αλακελόκελα θνξηία (ΚΤΑ 16440/1993).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

· Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11

· Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 84Α,  ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99)

· Ν3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», ΦΔΚ 
116, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν4070/12 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ, 
Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 82Α/08

· Ν2696/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99

· Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο – Αζθάιεηαο 
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ΤΑ 25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε 
παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Επηζεσξεηέο 
Εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (ΕΠΕ)», ΦΔΚ 2150Β/94

· N1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνχο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», 
ΦΔΚ 49Α/84

· Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη 
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83

· ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
(α) ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, (β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο 
αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα 
εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη 
άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12

· ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ 
λεξνχ, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 199Α/12

· ΠΓ113/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ 
κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε 
εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο 
ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 198Α/12

· ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά 
πξφζσπα», ΦΔΚ 197Α/12

· ΠΓ82/2010 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ηερλεηή νπηηθή 
αθηηλνβνιία), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/25/ΕΚ», ΦΔΚ 145Α/10

· ΠΓ57/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΕΚ ηνπ 
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΕΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Δ. 18/96 θαη 377/93», ΦΔΚ 97Α, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ81/2011, ΦΔΚ 197Α/10

· ΠΓ162/2007 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 307/1986 φπσο 

 

 

ΔΡΓΟ: «ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΔΓΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΡΧΖΝ ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΘΖΛΔΧΝ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΧ 
ΚΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΗΝΟΤ» 

ειίδα 22 από 26 

ΑΔΑ: 6ΩΨΥΟΞ5Ψ-Ζ1Δ
17PROC001848356 2017-08-23



Μειέηε ΑΤ 
 

ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2006/15/ΕΚ», ΦΔΚ 202Α/07

· ΠΓ212/2006 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
νδεγία 91/382/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ», ΦΔΚ 212Α/06

· ΠΓ149/2006 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε 
ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΕΚ», ΦΔΚ 159Α/06

· ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνχο), ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05

· ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96

· ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95

· ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94

· ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94

· ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 
(ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00) θαη ΠΓ155/2004 (ΦΔΚ 121Α/04).

· ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΔΚ 34Α/93

· ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91)

· ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89

· ΠΓ307/1986 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο», ΦΔΚ 135Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
ΠΓ12/2012, ΦΔΚ 19Α

· ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ 
θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», ΦΔΚ 260Α/81

· ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», ΦΔΚ 
193Α/80

· ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78

· ΤΑ6690/2012 «Πξντφληα Δνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE», ΦΔΚ 1914Β/12

· ΤΑ2223/2011 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Εξγαζηψλ (ΚΜΛΕ)», ΦΔΚ 1227Β/11

· ΤΑ6952/2011 «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
θπθινθνξία πεδψλ», ΦΔΚ 420Β/11

· ΤΑ210172009 «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, 
θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 
επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην», ΦΔΚ 1287Β/09

· ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ 
εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα», ΦΔΚ 946/03

· ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ 
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θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03

· ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 
266Β/01

· ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ 
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην 
ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκφζην Έξγν», ΦΔΚ 
686Β/01

· ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκφζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00

· ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ», ΦΔΚ 
756Β/93

· ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84

· ΔΚΓ27/ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΕΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, 
άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012

· ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεψξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο», 27/03/2012

· ΔΓΚ6/ΓΗΠΑΓ/νηθ/215 «Δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ Δεκνζίσλ 
Έξγσλ» 31/03/2008

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5: ΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
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Ο.Α.Κ.  Α.Δ.      ΔΡΓΟ: «Δπιζκεσή ζηέγης κηιρίοσ 
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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΑΝΙΑ, ΙΟΤΛΙΟ 2017 

ΑΔΑ: 6ΩΨΥΟΞ5Ψ-Ζ1Δ
17PROC001848356 2017-08-23



Μειέηε ΦΑΤ 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΙΑΓΩΓΗ

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ

5. ΤΛΙΚΑ

6. ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ

7. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΥΔΓΙΑ «AS BUILT»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ
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ΔΙΑΓΩΓΗ

Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΠΓ 305/1996 «Διάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 
εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.», ΦΔΚ 212Α, 29/8/1996 θαη απνζθνπεί ζηελ 
πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα δσήο 
ηνπ έξγνπ

Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο ΦΑΤ ζηεξίδνληαη:

· ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ γεληθά, αιιά θαη Ννκνζεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ Αζθάιεηα γηα ηα ηερληθά έξγα 
θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζε απηά).

· ε πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζεί ζην έξγν.

· ε πξνδηαγξαθέο πιηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν.

· ηελ θαιή πξαθηηθή, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ, ηεο εκπεηξίαο θαη 
ηέρλεο.

ΗΜΔΙΩΗ: Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλαζεσξεκέλνο ΦΑΤ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ 
Κύξην ηνπ έξγνπ. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε δηαρσξηζκνύ ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο ηδηνθηήηεο, 
θάζε ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ ΦΑΤ.

Ο ΦΑΤ πεξηέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ αζθαιή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη εξγαζίεο 
κεηαηξνπήο ηνπ. πλεπώο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην από 
ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη λα ελεκεξώλεηαη εθόζνλ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία.

εκεηώλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ειέγρεηαη από ην αξκόδην Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.

ΠΡΟΟΥΗ: Ο παξώλ ΦΑΤ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία.
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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ
Δίδνο θαη ρξήζε ηνπ έξγνπ 
...........................................

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ
Πεξηνρή όπνπ εθηειείηαη ην έξγνπ
...........................................

ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ
Πεξηγξαθή ηξόπσλ πξόζβαζεο ζην έξγν 
...........................................

ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ
Άδεηα έξγνπ 
...........................................

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ηνηρεία ηνπ  θπξίνπ ηνπ έξγνπ 
...........................................

ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηνπ ΦΑΤ
...........................................

ΑΡΜΟΓΙΟ ΚΔΠΔΚ
Κέληξν Πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ πνπ ππάγεηαη ην έξγν
.........................................
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2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Η ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη ζύληνκε θαη παξαηίζεηαη γηα ηελ επθνιόηεξε 
θαηαλλόεζε ηνπ έξγνπ από ηνλ αλαγλώζηε ηνπ ΑΤ. Η ηερληθή πεξηγξαθή δελ ππνθαζηζηά θαη 
δελ ππεξηζρύεη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θάζε επηκέξνπο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηώλ, ν πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ελεκεξώζεη ηελ 
παξνύζα ζύληνκε ηερληθή πεξηγξαθή, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

3. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

Οη Καλνληζκνί κε βάζε ηνπ νπνίνπο ζπληάρζεθε ε κειέηε αλαθέξνληαη παξαθάησ.

ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο ν θαηάινγνο ησλ Καλνληζκώλ πξέπεη λα 
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ  

Οη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνύλ πξνέξρνληαη από ηε κειέηε. Οη παξαδνρέο δελ ππνθαζηζηνύλ θαη 
δελ ππεξηζρύνπλ ησλ αληίζηνηρσλ ηεο κειέηεο.

ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, ν θαηάινγνο ησλ παξαδνρώλ πξέπεη λα 
ελεκεξώλεηαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

5. ΤΛΙΚΑ  

Σα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα ελζσκαησζνύλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 
ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ.

ΗΜΔΙΩΗ: Σν παξόλ θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο Τιηθώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε θξίλεηαη ε απεπζείαο 
παξαπνκπή ζην Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ).

6. ΥΡΗΙΜΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο ζην έξγν θξίλεηαη ρξήζηκν λα 
ιεθζνύλ ππόςε νη επηζεκάλζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.

ΗΜΔΙΩΗ: ε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο κειέηεο, νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο πξέπεη λα 
ελεκεξώλνληαη, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.
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7. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ αλακέλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, παξαηίζεληαη νη 
Οδεγίεο Αζθαινύο Δξγαζίαο.

Κάζε Οδεγία Αζθαινύο Δξγαζίαο πεξηέρεη:
· Πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ
· Αλαθνξά ησλ απαξαίηεησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη 

από ην πξνζσπηθό 

ΗΜΔΙΩΗ: Ο Σερληθόο Αζθάιεηαο ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 
νθείιεη λα ζπληάμεη Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ θαη λα ηελ ππνβάιιεη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. 
Ο επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα πεξηερόκελα ηόζν ηεο Οδεγίαο 
Αζθαινύο Δξγαζίαο όζν θαη ηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΜΔΛΔΣΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΔΓΙΑ «AS BUILT»   

Ο πληνληζηήο Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην παξόλ
θεθάιαην ηνπ ΦΑΤ θαηάινγν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο θαη ησλ "as built" ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ.
AS BUILT  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΜΗΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν. Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην έξγν 
πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα επέκβαζε ζε απηό, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα 
πξνθύπηνπλ θάζε θνξά.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ

· Ν4030/2011, «Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», ΦΔΚ 249Α/11

· Ν3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 84Α,  ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ην Ν1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», 
ΦΔΚ 117Α/85 θαη ην ΠΓ17/1996 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΕΟΚ θαη 91/383/ΕΟΚ», ΦΔΚ 11Α/96, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ159/1999 (ΦΔΚ 157Α/99)

· Ν3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», ΦΔΚ 
116, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην Ν4070/12 «Ρπζκίζεηο Ηιεθηξνληθψλ Επηθνηλσληψλ, 
Μεηαθνξψλ, Δεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 82Α/08

· Ν2696/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 57Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Ν3542/07 «Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο», ΦΔΚ 50Α/99

· Ν2224/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εξγαζίαο, ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, Τγηεηλήο – Αζθάιεηαο 
θιπ», ΦΔΚ 112Α/94, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ΤΑ 25231/10 «Καηεγνξηνπνίεζε 
παξαβάζεσλ θαη θαζνξηζκφο χςνπο πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο Επηζεσξεηέο 
Εξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο (ΕΠΕ)», ΦΔΚ 2150Β/94

· N1430/1984 «Κχξσζε ηεο αξηζκ. 62 Δηεζλνχο πκβάζεηο Εξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή», 
ΦΔΚ 49Α/84

· Ν1396/1983 «Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη 
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα», ΦΔΚ 126Α/83

· ΠΓ115/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
(α) ηεο εθηέιεζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζε βηνκεραλίεο θαη άιιεο κνλάδεο, (β) ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο επηηήξεζεο 
αηκνιεβήησλ θαη (γ) ηεο εθηέιεζεο ηερληθνχ έξγνπ θαη ηεο παξνρήο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα 
εξγαζίεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη νμπγνλνθφιιεζεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 
θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ απφ θπζηθά πξφζσπα θαη 
άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 200Α/12

· ΠΓ114/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη επηηήξεζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ 
λεξνχ, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 199Α/12

· ΠΓ113/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρεηξηζκνχ 
κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηελ θαηάηαμε ησλ κεραλεκάησλ ζε 
εηδηθφηεηεο θαη νκάδεο, θαζνξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο απφ θπζηθά πξφζσπα θαη άιιεο 
ξπζκίζεηο», ΦΔΚ 198Α/12

· ΠΓ112/2012 «Καζνξηζκφο εηδηθνηήησλ θαη βαζκίδσλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο απφ θπζηθά 
πξφζσπα», ΦΔΚ 197Α/12

· ΠΓ82/2010 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ηερλεηή νπηηθή 
αθηηλνβνιία), ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2006/25/ΕΚ», ΦΔΚ 145Α/10

· ΠΓ57/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2006/42/ΕΚ ηνπ 
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 95/16/ΕΚ» θαη θαηάξγεζε ησλ Π.Δ. 18/96 θαη 377/93», ΦΔΚ 97Α, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ81/2011, ΦΔΚ 197Α/10

· ΠΓ162/2007 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαηά ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 307/1986 φπσο 
ηζρχεη, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2006/15/ΕΚ», ΦΔΚ 202Α/07

· ΠΓ212/2006 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε 
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ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 83/477/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
νδεγία 91/382/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ», ΦΔΚ 212Α/06

· ΠΓ149/2006 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (ζφξπβνο) ζε 
ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2003/10/ΕΚ», ΦΔΚ 159Α/06

· ΠΓ 176/2005 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγείαο θαη αζθάιεηαο φζνλ αθνξά ζηελ έθζεζε 
εξγαδνκέλσλ ζε θηλδχλνπο πξνεξρφκελνπο απφ θπζηθνχο παξάγνληεο (θξαδαζκνχο), ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2002/44/ΕΚ», ΦΔΚ 227Α/05

· ΠΓ305/1996 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΔΚ 212Α/96

· ΠΓ105/1995 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΔΚ 67Α/95

· ΠΓ397/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε 
θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΕΟΚ», ΦΔΚ 221Α/94

· ΠΓ396/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94

· ΠΓ395/1994 «Ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/655/ΕΟΚ», ΦΔΚ 220Α/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ΠΓ89/1999 
(ΦΔΚ 94Α/99) θαη ΠΓ304/2000 (ΦΔΚ 241Α/00) θαη ΠΓ155/2004 (ΦΔΚ 121Α/04).

· ΠΓ77/1993 «πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο. Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΔΚ 34Α/93

· ΠΓ31/1990 «Επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθψλ έξγσλ» ΦΔΚ 11Α/90, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ49/1991 (ΦΔΚ 180Α/91)

· ΠΓ225/1989 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα» ΦΔΚ 106Α/89

· ΠΓ307/1986 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο», ΦΔΚ 135Α, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
ΠΓ12/2012, ΦΔΚ 19Α

· ΠΓ1073/1981 «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκψλ 
θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ», ΦΔΚ 260Α/81

· ΠΓ778/1980 «Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», ΦΔΚ 
193Α/80

· ΠΓ95/1978 «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ» ΦΔΚ 20Α/78

· ΤΑ6690/2012 «Πξντφληα Δνκηθψλ Καηαζθεπψλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο «CE», ΦΔΚ 1914Β/12

· ΤΑ2223/2011 «Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Εξγαζηψλ (ΚΜΛΕ)», ΦΔΚ 1227Β/11

· ΤΑ6952/2011 «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
θπθινθνξία πεδψλ», ΦΔΚ 420Β/11

· ΤΑ210172009 «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 
εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, 
θαηαζθεπέο, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο θαη πινία, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 
επηθάιπςεο θαη εγθιεηζκνχ ακηάληνπ ή/θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην», ΦΔΚ 1287Β/09

· ΤΑ 502/2003 «Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Εθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ 
εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα», ΦΔΚ 946/03

· ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 889/2002 «Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ 
θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ», ΦΔΚ 16Β/03

· ΑΠ. ΓΙΠΑΓ/νηθ 177/2001 «Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ», ΦΔΚ 
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· ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85/2001 «Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ 
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην 
ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Δεκφζην Έξγν», ΦΔΚ 
686Β/01

· ΑΠ. νηθ 433/2000 «Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Δεκφζηνπ Έξγνπ», ΦΔΚ 1176Β/00

· ΚΤΑ16440/1993 «Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ», ΦΔΚ 
756Β/93

· ΤΑ130646/1984 «Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο», ΦΔΚ 154Β/84

· ΔΚΓ27/ΓΙΠΑΓ/νηθ/369 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (ΕΤ) ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, 
άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα εξγνηάμηα» 15/10/2012

· ΔΓΚ10201/ΔΠΔ «Θεψξεζε ρεδίνπ θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο», 27/03/2012

· ΔΓΚ6/ΓΙΠΑΓ/νηθ/215 «Δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ ησλ Δεκνζίσλ 
Έξγσλ» 31/03/2008
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Ο.Α.Κ.  Α.Ε.      ΕΡΓΟ: «Επισκευή στέγης κτιρίου 
Δ/νση Υδραυλικών Έργων πρώην οικοτροφείο θηλέων Ιεράς 

Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου» 
       

  

 
 

 
 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ» 

 
 
 

Η στέγη του κτιρίου του πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως Κισσάμου και 
Σελίνου παρουσιάζει προβλήματα λόγω της μεγάλη ηλικίας κατασκευής της με αποτέλεσμα 
να βάζει νερά της βροχής. Επίσης δεν υπάρχει σανίδωμα κάτω από τα κεραμίδια με 
αποτέλεσμα να περνά ο εξωτερικός αέρας από τις χαραμάδες με ότι αυτό συνεπάγεται για τη 
θερμομόνωση του κτιρίου. Τα κεραμίδια επίσης είναι μεγάλης ηλικίας και χρειάζονται 
αντικατάσταση. 
Το κτίριο επιφάνεια κάτοψης 300τ.μ. περίπου. Η κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης εκτιμήθηκε 
363τ.μ. 
Αρχικά θα πρέπει να τοποθετηθούν σκαλωσιές περιμετρικά της στέγης για να μπορεί να 
γίνουν οι εργασίες με ασφάλεια. Έπειτα πρέπει να γίνει η καθαίρεση των κεραμιδιών. Μετά 
να ελεγχθεί η ξυλεία της στέγης και όποια ξύλα εκτιμηθεί ότι χρήζουν αντικατάστασης πρέπει 
να αντικατασταθούν. Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί σανίδωμα το οποίο θα έχει βαφτεί 
με μυκητοκτόνο σκεύασμα. Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλτόπανο πάνω στο 
σανίδωμα για υγρομόνωση και προστασία της ξυλείας από την υγρασία. Πάνω από αυτό θα 
τοποθετηθεί εξηλασμένη πολιστερίνη πάχους 5cm. Τελικά θα τοποθετηθούν τα καινούρια 
κεραμίδια και θα απομακρυνθούν τα μπάζια που θα έχουν προκύψει από την περιοχή του 
εργοταξίου. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα συμβατικά 
τεύχη και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
 
 
 

Η μελετητής        Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων  

        του ΟΑΚ ΑΕ 

 

Βασιλική Μαρκουλάκη     Μάρκος Πατρελάκης  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.    Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

ΕΡΓΟ: Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην 
οικοτροφείου θηλέων Ιεράς 
Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2013ΕΠ00200010 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ & 

ΣΕΛΙΝΟΥ 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 
45.083,06€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ): 
55.903,00€  (σύνολο σε ακέραια €) 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της εργολαβίας 

1.1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

1.2. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, οι 
οποίοι θα ισχύσουν για την κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και παράλληλα με τους 
όρους, που ορίζονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, τα οποία 
αλληλοσυμπληρώνονται και ισχύουν με τη σειρά που ορίζεται στη μελέτη. 

1.3. Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον “Προϋπολογισμό 
Μελέτης”, συμβατικές δε τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του “Τιμολογίου 
Μελέτης”. 

1.4.  Το αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι ίσο με το συνολικό ποσό 
του “Προϋπολογισμού Μελέτης”: 

 

 (ΣΣ) = 33.222,59 Ευρώ  

 5.980,07 Ευρώ Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% 

 5.880,40 Ευρώ Απρόβλεπτα 15% 

 10.819,93 Ευρώ για Φ.Π.Α. 

δηλαδή 55.902,99 Ευρώ Συνολικά 

Σύνολο σε ακέραια 

Ευρώ 
55.903,00   Ευρώ  

 

Άρθρο 2 

Σύμβαση κατασκευής του έργου 

2.1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας και για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε 
από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες δαπάνες.  

2.2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης 
έγκρισης της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση 
της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης  μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη από δέκα 
πέντε (15) ημέρες.  

2.3. Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται: 

2.3.1. έκπτωσή του με απόφαση του προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς  
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 

2.3.2. κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία σαν ειδική ποινή.  
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Άρθρο 3 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

3.1. Για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016 
απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.  
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

3.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές 
πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που 
έχουν εκτελεστεί, σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί  της 
αξίας των υλικών που τυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση μέχρι να 
ενσωματωθούν στις εργασίες. 

3.3. Όλες οι πιο πάνω εγγυήσεις περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της αξίας  των εργασιών,    
που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία επιμετρήσεις. 

 

Άρθρο 4 

 Προθεσμίες - Παρατάσεις 

4.1  Η συνολική προθεσμία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου - Μηχανικός εξοπλισμός - Προσωπικό 

5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για 
έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, μέσα 

σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ανταποκρινόμενος 
στις υποχρεώσεις της σύμβασής του. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται και θα κλιμακώνεται 
μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με βασική επιδίωξη 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθούν, κατά το εφικτό, ολοκληρωμένα 
τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα). 

5.2. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να 
τηρήσει τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να 
πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε 
προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 
οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει 
υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 

5.3  Η διεύθυνση του έργου από πλευράς αναδόχου  στον τόπο κατασκευής θα γίνεται από 
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 6 

Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

6.1. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, 
επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και στα 
χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται σ' αυτό. 

6.2.  Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και 
τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις. 

 

Άρθρο 7 

Δασμοί - Ατέλειες 

7.1. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου, 
περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. 

7.2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους 
ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς 
και από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα 
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και λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων 
του έργου θα γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις. 

7.3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασμούς, φόρους κ.λ.π., τα 
απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου 
υπέρ του εργοδότη. 

 

Άρθρο 8 

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

8.1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο 
τιμολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών 
τιμολογίων. 

8.2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, 
επιμετρώνται και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

 

Άρθρο 9 

Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις 

9.1. Για τις επιμετρήσεις και τις πιστοποιήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις σχετικών του άρθρου 151 
του Ν.4412/2016. 

9.2. Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και με τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες του 
έργου, σε φάσεις χαρακτηριστικές, από τις οποίες η μία θα δείχνει τη γενική άποψή του, πάντα 
από το ίδιο σημείο λήψης. 

 

Άρθρο 10 

Λογαριασμοί - Πληρωμές - Κρατήσεις 

10.1 Οι λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 152 του 
Ν.4412/2016. 

10.2 Σ' αυτή την εργολαβία ισχύουν τα εξής ποσοστά για γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. (εργολαβικά 
ποσοστά): 

10.2.1.  Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση 
τις τιμές του συμβατικού τιμολογίου και τις νέες τιμές μονάδας και υπόκειται στην 
έκπτωση της δημοπρασίας. 

 

10.3 Οι πληρωμές των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου επιβαρύνονται με την 
προκαταβολή κατά νόμο του φόρου εισοδήματος. 

10.4 Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, 
όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

10.5 Οι τιμές μονάδας που ελήφθησαν κατά τη σύνταξη μελέτης της Υπηρεσίας ή της προσφοράς 
του αναδόχου, περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως τέλη, δασμούς, ειδικούς 
φόρους κ.λ.π. εκτός από τον Φ.Π.Α. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας, που τυχόν θα 
κανονισθούν. 

10.6 Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής 
δικαιολογητικά: 

10.6.1. Κανονικό τιμολόγιο σε τρία (3) αντίτυπα. 

10.6.2. Διπλότυπο της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου 
εισοδήματος. 

10.6.3. Τα δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από τον νόμο.  

10.6.4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των 
σχετικών με την εργολαβία υποχρεώσεών του. 

10.6.5.  Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

10.7 Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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και στη συνέχεια προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του ανάδοχου ή αφαιρούνται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 170 του Ν4412/2016, τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, 
περικοπές, συμπληρωματική κράτηση  εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες 
εγγυητικές επιστολές), απόσβεση προκαταβολών κ.λ.π., γενικά δε προσθαφαιρούνται 
οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό με το οποίο θα 
πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων. 

10.8. Στις εντολές πληρωμής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα με 
την εγκύκλιο Ε18/06-02-87 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 11 

Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

11.1 Σε περίπτωση, που παρίσταται ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα 
εφαρμόζεται το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 12 

Αναθεώρηση τιμών 

12.1 Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του 
Ν.4412/2016. 

12.2 Στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη στήλη με επικεφαλίδα “Αντίστοιχο κονδύλιο 
ανάλυσης για την αναθεώρηση” καθορίζεται, με τον αριθμό του άρθρου της ανάλυσης, το 
αντίστοιχο κονδύλιο (αυτούσιο ή παρεμφερές), με το οποίο θα γίνεται η αναθεώρηση της κατ' 
αποκοπή τιμής και της τιμής κάθε εργασίας. 

 

Άρθρο 13 

Τεχνικές προδιαγραφές 

13.1 Γενικά, για τον τρόπο εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, το είδος και την ποσότητα 
των υλικών, θα εφαρμοσθούν οι εγκεκριμένες με τη μελέτη Τεχνικές Προδιαγραφές και 
συμπληρωματικά οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές ή επίσημοι Ελληνικοί 
Κανονισμοί και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσημοι Γερμανικοί Κανονισμοί 
ή άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί. 

 

Άρθρο 14 

Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου 

14.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική περιγραφή, 
στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισμών της μελέτης. 

14.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να τηρεί τις 
διαστάσεις και τη διάταξη των μερών του έργου και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις 
των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων της σύμβασης. 

14.3 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη 
διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - 
δικαστική επίλυση διαφορών). 

14.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς 
έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόμα και αν οι 
μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του.  

Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων ή 
διαστάσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι 
εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. 

Σε περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων στον τόπο 
του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο και να 
επακολουθεί η διαδικασία της παρ. 4 άρθρου 138 του Ν.4412/2016 . 

14.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες 
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου, διατηρώντας 
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τα δικαιώματά του, που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 

14.6 Ο οριζόμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 τεχνικός 
αντιπρόσωπος του ανάδοχου θα έχει ειδικότητα διπλωματούχου πολιτικού ή αρχ/να 
μηχανικού. 

14.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, ότι 
προβλέπεται στους όρους υγιεινής του κεφαλαίου Γ' του Π.Δ. 1073/81 “Περί μέτρων ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π ”. 

14.8 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση 

κάθε άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους (εκτός ενδεχομένως από την άδεια 
ανέγερσης οικοδομής), είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση 
των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. 

14.9 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι 
νόμοι, όπως ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016, να τηρεί τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των 
εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 
778/80 και 1073/81 “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.”, εκπονώντας 
με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη 

ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. 

Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ. Α. Υ.) της απόφασης ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3).κ.λ.π. 

14.10 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες 
παροχές των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας όπως ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λ.π., που 
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. 

 

Άρθρο 15 

Προστατευτικές κατασκευές 

15.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά την 
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του 
εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, 
γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του. 

15.2 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές 
και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα 
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, 
γι' αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις 
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία 
δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

 

Άρθρο 16 

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους - Διάνοιξη οπών 

16.1 Ο ανάδοχος οφείλει να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται 
στη σύμβασή του και εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, 
διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των 
εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση 
των εκτός της σύμβασής του εργασιών. 

16.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώνει ή να διανοίγει τις απαιτούμενες οπές διόδου, φωλιές 
ή αύλακες, για τον εντοιχισμό σωληνώσεων ή εξαρτημάτων κάθε ηλεκτρομηχανολογικής 
εργασίας, σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καμία ιδιαίτερη 
αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις συμβατικές τιμές των 
αντίστοιχων εργασιών. 

16.3 Οπωσδήποτε, απαγορεύεται η μόρφωση ή διάνοιξη από τον ανάδοχο φωλεών ή οπών σε 
τμήματα του έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 
μηχανικού. 

16.4 Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την πλήρη 
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αποκατάσταση αυτών των οπών, φωλεών ή αυλακιών, μετά την τοποθέτηση των 
σωληνώσεων ή εξαρτημάτων των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. 

 

Άρθρο 17 

Αρτιότητα των κατασκευών 

17.1 Ο καθορισμός από τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, 
σχετικά με τις μερικές διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 
από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των 
κατασκευών κάθε είδους. 

17.2 Σχετικά με τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια 
λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της 
Υπηρεσίας, απαιτείται όμως για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να το εφαρμόσει, ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και 
άμεμπτο σε εμφάνιση καθώς και στις θέσεις, που συνδέεται με τα άλλα τμήματα του έργου. 

 

Άρθρο 18 

Προέλευση,  προμήθεια υλικών - Εξασφάλιση προμήθειας 

18.1 Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι της καλύτερης 
ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα 
αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και 
αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευση 
εξωτερικού. 

18.2 Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από τις 
διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016.  

18.3 Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, 
μηχανημάτων και μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και 
επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή 
παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 

 
 

 

Άρθρο 19 

Κατασκευαστικά σχέδια - Οδηγίες χειρισμού - Φωτογραφίες 

21.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά την αποπεράτωση του έργου και 
οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει και να παραδώσει στην 
Υπηρεσία, σε τρία (3) αντίτυπα  τα εξής σχέδια χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση: 

 

21.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:100, της τελικής διάταξης των έργων, με 
οριζοντιογραφικές και υψομετρικές ενδείξεις. 

21.1.2.Ακριβή σχέδια θεμελιώσεων σε κλίμακα 1:50, με κατόψεις και τομές, στις οποίες θα 
αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία και μεγέθη δηλαδή διαστάσεις, βάθη, θέσεις, 
διατομές κ.λ.π., που θα ανταποκρίνονται στα έργα, που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

21.1.3.Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια. 

21.1.4. Οριστικά σχέδια των διαφόρων εγκαταστάσεων δηλαδή ηλεκτρομηχανολογικών, 
υδραυλικών κ.λ.π., με λεπτομερή διαγράμματα των διατάξεων και κατόψεις, πάνω 
στις οποίες θα σημειώνονται οι θέσεις και τα μεγέθη συσκευών, μηχανημάτων, 
δικτύων κ.λ.π. 

21.2 Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει οπωσδήποτε, πριν από την παραλαβή των εγκαταστάσεων, να 
συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλει στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα  πλήρεις 
και λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

21.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται απαραίτητα να πάρει, να εκτυπώσει με δικές του δαπάνες και να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία, οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή παραλαβή: 

22.3.1.Έγχρωμες φωτογραφίες από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και 
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22.3.2.Έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 24Χ36 εκ., τέσσερις (4) τουλάχιστον για κάθε 
κτίριο και μία (1) τουλάχιστον της γενικής άποψης του έργου μετά την αποπεράτωσή 
του, σύμφωνα και με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 20 

Διοικητική παραλαβή για χρήση 

22.1 Πριν την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική), είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση μέρους ή και 
ολόκληρου του έργου. 

22.2 Η παράδοση του έργου σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση την παραλαβή του 
έργου (προσωρινή ή οριστική). 

 

Άρθρο 21 

Συντήρηση και παραλαβή του έργου 

23.1 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε 
άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

23.2 Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν4412/2016. 

23.3 Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή 
ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, 
με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του Ν4412/2016. 

23.4 Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του 
έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των 
δημοσίων έργων. 
 

Ειδικότερα ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη 
περαίωση του έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή.  

 

Άρθρο 22 

Ισχύουσες διατάξεις 

24.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 

 της διακήρυξης της δημοπρασίας 

 αυτής της Ε.Σ.Υ. και 

 των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης όπως προβλέπονται 
στο Ν.4412/2016. 

24.2 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις 
του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα 
δημοπράτησης του έργου, και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων 
έργων. 

 

Μάιος 2017 

 

Συντάχθηκε    Θεωρήθηκε 
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