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ΟΟ   ΔΔ όό μμ οο σσ   ΜΜ υυ κκ όό νν οο υυ  
 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  
 
 
 

 ανοικτό διαδικαςύα για την επιλογό αναδόχου  καταςκευόσ του ϋργου: 
 

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΠΠ ΛΛ ΑΑ  ΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΒΒ ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΟΟ ΝΝ ΣΣ ΟΟ    ΦΦ ΨΨ ΡΡ ΟΟ ΤΤ   ΑΑ ΝΝ ΕΕ ΜΜ ΟΟ ΜΜ ΤΤΛΛ ΨΨ ΝΝ  

κωδικόσ CPV: 45211360-0 
 

Εκτιμώμενησ αξύασ 710.000,00 Ευρώ 
(ςυμπ. Υ.Π.Α.  24%), 

 
 
 

που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ 
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Πρϊςινου Σαμεύου και Ίδιουσ 
Πόρουσ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Ωρθρο 1:  Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1 Αναθϋτουςα αρχό: ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Οδόσ  : Αργύραινα, Μύκονοσ  
Σαχ.Κωδ. : 84 600 

Σηλ. : 22890 28557 
Telefax : 2289 023 261 
E-mail : mtsimplakis@mykonos.gr 

technical.jmk@gmail.com 
Πληροφορύεσ:  : Σςιμπλϊκησ Μιχϊλησ, Προώςτϊμενοσ Σεχνικόσ Τπ.  

Βαςύλειοσ Ρουμελιώτησ, Π.Μηχανικόσ Σ.Ε. 
1.2 Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: Δόμοσ Μυκόνου 
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: Δόμοσ Μυκόνου  
1.4 Προώςταμϋνη Αρχό: Δόμοσ Μυκόνου 
1.5 Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα: Δόμοσ Μυκόνου, Σεχνικόσ Τπηρεςύα 
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο: Δόμοσ Μυκόνου, Σεχνικόσ Τπηρεςύα 

 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 
ςτον ανϊδοχο. 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα, ςτουσ 
προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα 
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 

Ωρθρο 2:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα: 
 
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ, 
β) η παρούςα διακόρυξη, 
γ) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)  
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 
υποςυςτόματοσ, 
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
η) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
θ) η τεχνικό μελϋτη, 
ι) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα 
αρχό επύ όλων των ανωτϋρω 
 

2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (εφόςον διαθϋτει). 
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2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 15 /01/2021  η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ 

τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 22/01/2021. 

 

 
Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 
ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ. 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ 
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων 
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με  χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται 
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από 
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ 
προςφορϊσ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,  καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη 
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό 
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο 
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να 
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ 
χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να 
περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
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α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται 
από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και 
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα 
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε 
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη 
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο 
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε 
εκτύπωςη ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην 
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό 
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ 
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό 
υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ 
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβούν 
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται 
και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του 
χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ 
διόρθωςησ. 
 
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό 
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ  παρούςασ διακόρυξησ. 
 
ζ)  Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται 
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
 
τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και 
η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ 
την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ). 
 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα 
αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων 
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πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., μϋςω 
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα 
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα 
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται 
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ  των προςφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να υπογρϊφουν τα 
δικαιολογητικϊ τησ προςφορϊσ με χρόςη προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπο ρεύ να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδόποτε ϊλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτη χώρα προϋλευςόσ 
τουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η προςφορϊ ςυνοδεύεται με υπεύθυνη  δόλωςη, 
ςτην οπούα δηλώνεται ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν προβλϋπεται η χρόςη προηγμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ ό ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ για τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων. Η 
υπεύθυνη δόλωςη του προηγούμενου εδαφύου φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών.  
 
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα  ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ 

Κατακύρωςη/ ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 

παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ 

προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.  

 

β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο 

ϊρθρο 18 τησ παρούςασ, προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.  

 

γ) τον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα  Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού», αναρτϊται από την Επιτροπό 

Διαγωνιςμού ο ςχετικόσ κατϊλογοσ μειοδοςύασ,  προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη οι προςφϋροντεσ. 

 

δ) Ακολούθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ,ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ 

και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ, 

βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου, μϋςα από το υποςύςτημα.  

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 

ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη 

ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ. 

 

ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
του ϊρθρου 24.2 τησ παρούςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των 
προςφορών ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρώτεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ. την περύπτωςη 
αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ.  
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ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ  του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ με 
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ 
αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και 
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε 
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ. 
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”, 
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη .  
 
θ) τη ςυνϋχεια, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού ςε όλουσ τουσ 
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών ςυμμετεχόντων. Κατϊ 
τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 
 
ι) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και 
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα 
τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 
 
4.2  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/ 

Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ 
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», 
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 10 ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ 
ϋγγραφησ κοινοπούηςησ ςε αυτόν τα προβλεπόμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ. 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα 
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που  
υποβλόθηκαν και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου (α) 
αύτημα προσ την Επιτροπό Διαγωνιςμού για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο 
ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη 
των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών 
για όςο χρόνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

 
Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό τυχόν ζητόςει την προςκόμιςη 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών και πριν από το ςτϊδιο 
κατακύρωςησ, κατ’ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ.  
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται 
υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
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δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι: 
I) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό 
ό ανακριβό ό 
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
ii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την 
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 
παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα 
οριζόμενα ςτην παρϊγραφο (γ) του παρόντοσ ϊρθρου. Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, μϋςω 
τησ «λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό για τη λόψη απόφαςησ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ 
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν 
ϋχει αποκλειςθεύ οριςτικϊ, εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 
μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του 
προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού». 
 
ε) Η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχεται με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον 
προςωρινό ανϊδοχο ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 105 ωσ ακολούθωσ : 
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό, ςε περύπτωςη 
ϊςκηςό τησ,  όταν παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ 
τησ Α.Ε.Π.Π. και, ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεύ απόφαςη επύ τησ αύτηςησ, με την επιφύλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςύμφωνα 
με τα οριζόμενα ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετϊ 
την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, 
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, εφόςον 
απαιτεύται,  υπεύθυνη δόλωςη, μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. την υπεύθυνη δόλωςη, η οπούα 
υπογρϊφεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, δηλώνεται ότι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο 
πρόςωπό του οψιγενεύσ μεταβολϋσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου 
να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτόρια  επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του 
ύδιου ϊρθρου,. Η υπεύθυνη δόλωςη ελϋγχεται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει 
πρακτικό που ςυνοδεύει τη ςύμβαςη. 
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Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύται η απόφαςη 
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο. Με την ύδια απόφαςη καλεύται ο ανϊδοχοσ όπωσ  προςϋλθει 
ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού,  θϋτοντϊσ του η αναθϋτουςα αρχό 
προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ειδικόσ 
ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, 
προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν λόγω κοινοπούηςη 
επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με οριζόμενα ςτην παρ. 3 
του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.  
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 
ςυμμετοχόσ του και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 4.2.γ τησ παρούςασ για  τον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ 
(Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ 
του ν. 4605/19). Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του 
ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη  β τησ 
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και 
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογούν το αύτημϊ του.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

 (α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται 
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» 
του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη 
«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του 
ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον 
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ 
του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα 
αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  
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Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ 
μετϊ από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ τη δια δικαςύα 
ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ  (Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν. 4605/2019). 
 
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ, , εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:  
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην 
Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 
του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη 
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ. 

 

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ 
και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον 
προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε 
πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από 
τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ. 

 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 
βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ 
ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων 
ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό 
προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ 
λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ 
αύτηςησ ακύρωςησ. 
 
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ 
ακύρωςησ. 
 
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από 
την κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται 
το αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ 
αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 
 
 
 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ 
καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα   
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10.  Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  
 

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και 

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

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

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

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

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
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Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, 
εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν:  

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, 
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -
2013»  
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 
-ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Εληαίν θείκελν Δηθνλνκίαο γηα ην Ειεγθηηθό Σπλέδξην, 

νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κώδηθα 

Νόκσλ γηα ην Ειεγθηηθό Σπλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 

δηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»-  
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψεθηαθή Δηαθπβέξλεζε (Ελζσκάησζε ζηελ Ειιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2019/1024) - Ηιεθηξνληθέο 

Επηθνηλσλίεο (Ελζσκάησζε ζην Ειιεληθό Δίθαην ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2018/1972) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων 
ϋργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 ) 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- Σησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών «Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών 
ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπωσ τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Σησ με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«υγκρότηςη και οριςμόσ μελών γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των ληφθϋντων 
επανορθωτικών μϋτρων οικονομικών φορϋων προσ απόδειξη τησ αξιοπιςτύασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), 
όπωσ τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).  
τησ με αρ.  117384/26-10-2017 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
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τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ 
εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 
- η κοινό απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 
1673 ) ςχετικϊ με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και 
Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ 
λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, καθώσ και λοιπϋσ 
διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ 
παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.  
Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη 
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται και να 
περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ 
νομοθεςύα. 

 
Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο ςυγχρηματοδοτεύται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα του Ρράςινου Ταμείου, 

«ΔΡΑΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ 2019-2020» και Ίδιουσ Πόρουσ και ςυγκεκριμϋνα 
από τον ΚΑ    30-7336.0006 (Ανϊπλαςη Περιβϊλλοντοσ Φώρου Ανεμόμυλων).                                 . 

 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, περιλαμβανομϋνησ 
τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,07 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ 
Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011,  τησ κρϊτηςησ 
ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, τησ κρϊτηςησ 6% 0, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' 
αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2235) και τησ κρϊτηςησ 2,5‰ υπϋρ των Μηχανικών Σεχνολογικόσ 
Εκπαύδευςησ (ΣΕ) τησ Π.Ο.ΜΗ.Σ.Ε.Δ.Τ. ςύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
ΔΝβ/51667/ΤΝ466/4.7.2019 απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών.   

 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ 

κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ. Ο  Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Ωρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθϋτουςα αρχό ό/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ 
& ‘δ τησ με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.). μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των 
προςφορών, να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ  λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” 
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του υποςυςτόματοσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν 
υποβϊλει, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η 
οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε 
αυτούσ τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  
102 και 103  του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, 
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό/και την Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη 
(πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.), δεν λαμβϊνεται υπόψη. 
 
Ωρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ.πρωτ. 21387/24-12-2020 για την 
ανϊληψη πολυετούσ υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2020 και 
2021και με αρ.  ΑΑΤ 357/24-12-2020 καταχώρηςησ ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ 
Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε 
περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του 

ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «Ανϊπλαςη περιβϊλλοντοσ χώρου ανεμόμυλων». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 710.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 
Γαπάλε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ: 227.996,95€ 

Γαπάλε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ: 48.958,18€ 

Γαπάλε εξγαζηψλ νδνπνηίαο: 140.221,90€ 

ύνολο εργαςιών: 417.177,03€ 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 75.091,87€ 
Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που 
αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016: 
73.840,34€. 
Πρόβλεψη απολογιςτικών: 1.100,00€ 
Αναθεώρηςη: 5.371,40€ 
Δαπϊνη ΥΠΑ 24%: 137.419,36€ 
 
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 5.371,40 ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν 
προβλϋπεται. 
 
Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα και ανατύθεται ωσ ενιαύο ςύνολο, 
επειδό το ςύνολο τησ υπό ανϊπλαςη περιοχόσ εμπύπτει ςτισ αρμοδιότητεσ του Δόμου. 
Επύςησ το φυςικό αντικεύμενο του ϋργου κρύνεται ενιαύο και η διαύρεςό του ςε παραπϊνω 
από μύα ςυμβϊςεισ θα δημιουργούςε πρόβλημα ομαλότητασ και ορθόσ εκτϋλεςόσ του. 
 

11.2. Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Θ παροφςα διακιρυξθ δθμοπράτθςθσ του ζργου "Ανϊπλαςη περιβϊλλοντοσ χώρου 

ανεμόμυλων" αφορά ςτθν ανάπλαςθ κοινόχρθςτο χϊρο που εκτείνεται γφρω από το 
ςυγκρότθμα των Κάτω Μφλων του Διμου Μυκόνου, μεταξφ τθσ Αλευκάντρασ και τθσ 
ςυνοικίασ του Νιοχωριοφ. 

 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
 Το ζργο αφορά τισ εργαςίεσ ανϊπλαςησ - ανϊδειξησ τησ περιοχόσ, με την ϋνταξη νϋων 

χρόςεων και κατϊλληλη διαμόρφωςη τησ κυκλοφορύασ. κοπόσ εύναι η δημιουργύα των 
κατϊλληλων υποδομών οι οπούεσ θα εξυπηρετούν τισ ανϊγκεσ τησ περιοχόσ καθ’ όλη τη 
διϊρκεια του χρόνου, με δεδομϋνη την αυξημϋνη προςϋλευςη πληθυςμού κατϊ τουσ 
καλοκαιρινούσ μόνεσ. Κατ’επϋκταςη η ανϊπλαςη τησ περιοχόσ των Μύλων, θα ςυμβϊλει 
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ςτην ςυνολικότερη αποςυμφόρηςη και αναζωογόνηςη του κϋντρου τησ Μυκόνου. 

Παρϊλληλα, προςβλϋπει ςτην ανϊπλαςη τησ περιοχόσ αναδεικνύοντασ τα υπϊρχοντα 
ςτοιχεύα φυςικού κϊλουσ και αρχαιολογικόσ ςημαντικότητασ, κατϊ προτεραιότητα, 
εξυπηρετώντασ, ςυγχρόνωσ, τισ χρόςεισ του χώρου. 

Με την νϋα διαμόρφωςη του χώρου θα εξυπηρετεύται η πρόςβαςη και διαμονό των 
επιςκεπτών ςτον χώρο. Αναβαθμύζεται ο υφιςτϊμενοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, 
δημιουργούνται πεζοδρόμια, μονοπϊτια και καθιςτικϋσ διατϊξεισ δύδοντασ την 
δυνατότητα απόλαυςησ των Μύλων. 

Οριοθετούνται όπια οι χρόςεισ αναψυχόσ, ςτϊθμευςησ και πραςύνου, εξαςφαλύζοντασ την 
λειτουργικότητα και με ςεβαςμό ςτισ ιδιαιτερότητεσ του χώρου. Σο ύφοσ τησ ανϊπλαςησ, 
χαρακτηρύζεται από την πρόθεςη για την διατόρηςη τησ αυθεντικότητασ τησ αιςθητικόσ 
που υπϊρχει ςτην περιοχό, του μνημειακού χαρακτόρα και τησ φυςικόσ ομορφιϊσ και 
καθορύζει τον χαρακτόρα των επιλεχθϋντων παρεμβϊςεων, καθιςτώντασ τεσ όπιεσ, 
διακριτικϋσ και μινιμαλ. 

Η φιλοςοφύα αυτό τονύζεται από την επιλογό των φυςικών υλικών και μεθόδων εργαςύασ, 
με την επύβλεψη τησ αρμόδιασ αρχαιολογικόσ υπηρεςύασ. Ο μοναδικόσ ςχεδιαςμόσ και η 
προςεκτικό καταςκευό του ϋργου θα εξυπηρετόςει τουσ κατούκουσ και επιςκϋπτεσ του 
νηςιού, καθώσ ο Δόμοσ θα εκτελϋςει το χρϋοσ του να ςυντηρόςει και να αναβαθμύςει τουσ 
προςφερόμενουσ κοινόχρηςτουσ χώρουσ και βϋβαια το χρϋοσ να διατηρόςει τα μοναδικϊ 
μνημεύα με υπευθυνότητα ςτον χρόνο. 

Σο αντικεύμενο αφορϊ ϋνα οικοδομικό ϋργο ανϊπλαςησ, που περιλαμβϊνει εργαςύεσ 
κυρύωσ τησ φύςησ: χωματουργικϊ, επιςτρώςεισ με την καταςκευό των κατϊλληλων 
υποβϊςεων, εργαςύεσ Η/Μ, εργαςύεσ πραςύνου και εγκατϊςταςη αςτικού εξοπλιςμού. 

Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπει 
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

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

 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

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

 
Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 6 μόνεσ από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  

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

13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ.  

13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  

13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  

 

Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
 
Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 
11.451,61 ευρώ.  

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει 
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων 
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

 
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου προσ τον οπούο 

απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι 
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ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την  καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό  τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.  

 
15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη 

λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ϊλλωσ η 
προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, 
να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ 
τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

 
15.4 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του 

Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια 
ιςχύοσ αυτόσ και ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ.  
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 
ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

 
15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ  
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν . 4412/2016. 
 
Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 Προβλϋπεται η δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο ςύμφωνα με τισ 

διατϊξεισ του ϊρθρου 150 του Ν.4412/2016 μϋχρι πϋντε τοισ εκατό (5%) τησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ χωρύσ αναθεώρηςη και ΥΠΑ για δαπϊνεσ πρώτησ εγκατϊςταςησ, και 
ϊλλα ϋξοδα εκκύνηςησ του ϋργου. Για το ποςό τησ προκαταβολόσ ο ανϊδοχοσ 
βαρύνεται με τόκο. 

 
16.2 ΔΕΝ προβλϋπεται η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη. 

 
Ωρθρο 17:  Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ 

τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, 

όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ 

του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςει σ την 

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη 
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του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ 

του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ.  

 

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ  

Δεν απαιτεύται κατϊθεςη εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ. 

 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ 
Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. 
ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτό 
του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. 

Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/ αναδόχου από 

ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου,  ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ 
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 
γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ.  
 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-
αποςφρϊγιςησ 

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 
27/01/2021, ημϋρα Σετϊρτη και ώρα 15:00  

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορών ορύζεται η 
02/02/2021, ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00 

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 

οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η 

καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ 
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αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται  ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 

λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,  

και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και 

ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η 

αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 

εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 

ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα 6 μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ 

υποβολόσ των προςφορών. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ 
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ. 
 

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ  

2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (https://mykonos.gr/), 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ . 

3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
66 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο 

λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών 

για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου 

δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ 

ΔΕΝ προβλϋπεται. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 
 
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςτισ κατηγορύεσ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ και ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ και 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ιςχύουν τα εξόσ : 

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιούνται 
από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ  

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παρούςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να 
εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ ϊνω 
ϊρθρο, τουλϊχιςτον ςε μια από τισ κατηγορύεσ που αφορϊ ςτο υπό ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, 
αθροιςτικϊ πρϋπει να καλύπτονται όλεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον 
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από 
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω 
περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του  αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
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2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ 
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε  
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ  
τουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ  τον 
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου. 

22.A.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την 
εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο 
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο οικονομικόσ φορϋασ τησ παρ . 2 του ϊρθρου 73 του ν .4412/ 2016 (Α ́ 14) όπωσ τροποποιόθηκε 
και ιςχύειεύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα , οι υποχρεώςεισ του που 
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αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη. Οι υποχρεώςεισ των περ. α ́ και β ́ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 του ν.4412/ 2016 (Α ́ 14) όπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχύειδεν θεωρεύται ότι ϋχουν αθετηθεύ εφόςον δεν ϋχουν καταςτεύ 
ληξιπρόθεςμεσ ό εφόςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τηρεύται. την 
περύπτωςη αυτό, ο οικονομικόσ φορϋασ δεν υποχρεούται να απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικό 
ερώτημα του Ευρωπαώκού Ενιαύου Εγγρϊφουύμβαςησ (ΕΕΕ), του ϊρθρου 79, ό ϊλλου αντύςτοιχου 
εντύπου ό δόλωςησ με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ 
όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει 
αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του. Οι περ. α ́ και β ́ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 του ν.4412/ 2016 
(Α ́ 14) όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικόσ φορϋασ 
εκπληρώςει τισ ανωτϋρω υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων 
τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ ςτο 
μϋτρο που τηρεύ τουσ όρουσ του δεςμευτικού διακανονιςμού. 

22.Α.2α Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν 
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:  
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με 
την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ 
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό 
ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη 
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ. 

 

22.Α.3. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ 

απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη φηη ν ελ 

ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο (παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016).  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών 
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 
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εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ 
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν 
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του. 

 

22.Α.4. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων 
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 
προηγούμενων παραγρϊφων.  

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ 
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου. 

 

22.Α.5. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4  μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει 
ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται 
από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται 
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

 

22.Α.6. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ . 

 

20PROC007956070 2020-12-30



26 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα 
Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. Οι προςφϋροντεσ που 
εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι 
ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Δεν απαιτεύται ελϊχιςτο όριο οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ ςύμφωνα με το 
Π.Δ.71/2019. 

Επιςημαύνεται ότι λόγω των οριζόμενων ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, ςτο διαγωνιςμό γύνονται δεκτού και ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ εγγεγραμμϋνοι ςτο 
ΜΕΕΠ εφόςον πληρούν τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπωσ τροποποιόθηκε 
και ιςχύει, ςτην κατηγορύα Οικοδομικών Έργων και ςτην κατηγορύα ΗλεκτρομηχανολογικώνΈργων 
και ςτην κατηγορύα Έργων Οδοποιύασ. 

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να 
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, 
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 ϋωσ ότου ιςχύει καιοι 
εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 64 παρ. 2 του Π.Δ. 71/2019, όπωσ ιςχύει. 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα  

Οι ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ πρϋπει να πληρούν τισ απαιτόςεισ που αφορούν την τεχνικό και 
επαγγελματικό ικανότητα ωσ εξόσ:  

Για την κατηγορύα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων: Περιλαμβϊνει ςτη βαςικό τησ ςτελϋχωςη ϋναν (1) 
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμύδασ ό δύο (2) τεχνικούσ Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμύδασ, τουλϊχιςτον. 

Επιςημαύνεται ότι λόγω των οριζόμενων ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρο 65 παρ. 6) του Π.Δ. 
71/2019, ςτο διαγωνιςμό γύνονται δεκτού και ςυμμετϋχοντεσ οικονομικού φορεύσ εγγεγραμμϋνοι ςτο 

ΜΕΕΠ εφόςον πληρούν τισ προώποθϋςεισ τησ παρ. 3β του ϊρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχύει, ςτην κατηγορύα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων. 

 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

Γελ απαιτεύται. 

22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ, 
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ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον 
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται 
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι 
φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό 
ικανότητα).  

 

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
των προςφορών. 
 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου 
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο 
ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτόν. 
 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ 
και το  ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου. 
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την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ  κϊθε φορϋα ςτισ 
ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων 
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 4 του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 23.3 ϋωσ 23.10 τησ παρούςασ, υποβϊλλονται, ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 
ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ. 
 
Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 
• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  
• οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ 
για την υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ τουσ . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
 

Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, 
υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ παρούςασ: 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ 
ανϊδοχοσ υποβϊλλει αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  
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(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ:  

απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από 
αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ 
οι προώποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων 
εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην 
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα) ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα, που να εύναι 
εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ 
ιςχύοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι  

- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι 
ςε εξϋλιξη. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν 
υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα 
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.  

- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. Η αςφαλιςτικό 
ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α) 
ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα 
που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη 
αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν 
αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό 
τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το 
λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ  των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο 
τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν 
υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν 
προςωπικό, για το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ 
οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό 
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. 

- υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  

 

(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού 
και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 
από την υποβολό του, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ 
ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ 
τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ. 

Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικού, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 
του οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του 
πιςτοποιητικού. 
 
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια 
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
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μόνεσ πριν από την υποβολό του. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν 
ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 
αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το αρμόδιο 
πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει 
τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του 
οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων 
εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ η μη 
αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ εγκατεςτημϋνουσ 
ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων.  
 
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου 
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., 
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη 
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν 
επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ 
παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου πιςτοποιητικών 
(e-Certis) του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, 
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

 

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 
του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 22 

Δεν προβλϋπεται. 

(δ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ό 
ςτο ΜΗΕΕΔΕ ςτισ κατηγορύεσ: 
Α2 τϊξη και ϊνω, για ϋργα κατηγορύασ Οικοδομικών και ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα και ϊνω για 
ϋργα κατηγορύασ Οδοποιύασ και ςτην Α2 τϊξη και ϊνω, εντόσ νομού ό 2ου επιλεγμϋνου νομού για 
ϋργα κατηγορύασ Ηλεκτρομηχανολογικών, για μεμονωμϋνουσ οικονομικούσ φορεύσ και για ενώςεισ 
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οικονομικών φορϋων για τισ κατηγορύεσ Ηλεκτρομηχανολογικών, ςύμφωνα με την παρ. 3β του 
ϊρθρου 76 του ν. 4412/16 (κοινοπραξύεσ εγγεγραμμϋνων ςτην Α1 τϊξη) 
 
 (β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό 
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο 
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 
 
Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπό α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα 
(30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ 
αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ  

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ό ςτο μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρόςεων Δημοςύων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ): 
 
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών 

που περιϋχει  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαύωςη 

εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 
ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.  

 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη. 
 
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων 
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων: 

 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό 
 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από 

πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο 
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο 
ανϊ ϋργο και το ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν 
διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ  
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(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ 
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, 
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμϋνα: 

 κατϊλληλεσ τραπεζικϋσ βεβαιώςεισ ό, όπου ενδεύκνυται, πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ 
κϊλυψησ επαγγελματικών κινδύνων. 

 Οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ό αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων (ςτην περύπτωςη που 
η δημοςύευςη των οικονομικών καταςτϊςεων απαιτεύται από τη νομοθεςύα τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ). 

 Δόλωςη περύ του ολικού ύψουσ του κύκλου εργαςιών ςτον τομϋα των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ, για τισ τρεισ τελευταύεσ 
οικονομικϋσ χρόςεισ. 

 
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠό ςτο μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρόςεων Δημοςύων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) 
   

 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π,ό ςτο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων 
Δημοςύων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ),η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών που περιϋχει  

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαύωςη 
εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 
ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 ανϊλογα με την τιθϋμενη ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 
 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 
του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω,  υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα  που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 
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διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε 
ΔΕΝ απαιτοφνται. 

23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
 
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ 
Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ 
του νομύμου εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν 
ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι 
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται 
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου 
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του 
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,  
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ. 
 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού, με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο 
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει. 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 
καταςτατικού. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ 
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την 
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό. 
 

23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον ε ν 
λόγω κατϊλογο. 
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από 
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ 
τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχύου»  εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
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δικαιολογητικών: 
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ. 
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ 
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ) από 
την Ενημερότητα Πτυχύου. 
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 
23.3. (ςτ). 
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη 
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων 
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη 
αυτϊ.  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων 
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ  
  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό  
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  
 
 
Ωρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ 
υποφακϋλουσ: 
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, 
να περιϋχει τα ακόλουθα: 
 - α) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )  
 
-  β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.  
 
24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει  το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο 
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ 
φόρμεσ.   
 
24.4 την περύπτωςη που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ 
τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ (ότοι 
μετϊ την ημερομηνύα ανϊρτηςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η..). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Ωρθρο 25:  Τπεργολαβύα 
 

25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει. 
 
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν 
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
 
25.3 Η αναθϋτουςα αρχό: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που 
αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από 
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
  
Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 78/2020 

Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ Δόμου Μυκόνου. 
 
26.2  Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο.  Ο 
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού 
υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.  
 
 

Μύκονοσ, 30/12/2020 
 

Ο Δόμαρχοσ Μυκόνου 
 
 
 

Κωνςταντύνοσ Π. Κουκϊσ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 
    
Αρ. Μελζτθσ:    43 /2020 

Ζργο: Ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 
ανεμόμυλων  

 

 

Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) 

ΓΛΑ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΑ ΕΓΑ 

Άρκρο 1ο - Αντικείμενο τθσ Εργολαβίασ - Λςχφοντεσ Νόμοι 

1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου με τίτλο 

" Ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου ανεμόμυλων". 

2. Θ εκτζλεςθ όλων των Δθμοςίων ζργων διζπεται από τισ διατάξεισ του Νόμου 4412/206, 

«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των τροποποιιςεων που επιφζρουν οι Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α), Ν.4608/19 (ΦΕΚ 66Α) και 

Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α). 

Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ 

εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, κ.λ.π.) που διζπει 

τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. Σθμειϊνεται ότι θ ςφμβαςθ για τθν καταςκευι του ζργου κα υπογραφεί 

ςφμφωνα με όςα ορίηει το άρκρο 135 του Ν.4412/2016. 

Στισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του Τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι 

ςχετικζσ δαπάνεσ του αναδόχου και ςτο ςχετικό Ρεριγραφικό Τιμολόγιο Ζργων, που ζχει 

εγκρικεί με τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 

Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μετά τθν ζκδοςθ του 

ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017 «νζου Κανονιςμοφ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων». 

3. Τα είδθ και οι ποςότθτεσ των προβλεπόμενων ειδϊν εργαςιϊν περιζχονται ςτον 

προχπολογιςμό μελζτθσ, ςυμβατικζσ δε τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ 

Τιμολογίου μελζτθσ, με τθν εφαρμογι των επί μζρουσ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ όπωσ αυτά κα 

δοκοφν ςτον προχπολογιςμό προςφοράσ. 

Αρχικό ςυμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό 

των 710.000,00 €, ο οποίοσ αναλφεται ςε: 

Σφνολο Οικοδομικϊν Εργαςιϊν 227.996,95 
Σφνολο Θ/Μ Εργαςιϊν 48.958,18 
Σφνολο Εργαςιϊν Οδοποιίασ 140.221,90 
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Γενικό Σφνολο Εργαςιϊν, Σφνολο Α 417.177,03 
Εργολαβικό Πφελοσ & Ε.Ε. 18% 75.091,87 
Σφνολο Β 492.268,90 
Απρόβλεπτα 15% (που αναλϊνονται 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 
παρ. 3 (α) ν. 4412/2016) 

73.840,34 

Σφνολο Γ 566.109,24 
Ρρόβλεψθ απολογιςτικϊν 1.100,00 
Ανακεϊρθςθ 5.371,40 
Σφνολο Δ 572.580,64 
Φ.Ρ.Α. 24% 137.419,36 
ΤΕΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 710.000,00 
 

 

Άρκρο 2ο - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

2.1 Το εργολαβικό Συμφωνθτικό διζπουν οι παρακάτω προδιαγραφζσ : 

i. οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που 

περιλαμβάνονται ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ 

ii. οι ΡΤΡ ζργων οδοποιίασ ζκδοςθσ 1966 και μετά τθσ τζωσ Δ/νςεωσ Γ3β του ΥΡΔΕ 

iii. οι μθ καταργθκείςεσ ΡΤΡ οδοποιίασ (ζκδοςθσ 1964) τθσ τζωσ Δ/νςεωσ Γ3β του 

ΥΡΔΕ  

iv. όλεσ οι ςχετικζσ εγκφκλιοι, οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί και διατάξεισ του ΥΡΕΧΩΔΕ  

v. τα Ρ.Δ. για τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων 

vi. τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα», όπωσ ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Τυποποίθςθσ (CΕΝ). 

vii.  τα διεκνι πρότυπα, όπωσ ζχουν εγκρικεί από το Διεκνι Οργανιςμό Τυποποίθςθσ 

(ISO). 

viii.  οι Ελλθνικζσ προδιαγραφζσ (ΕΛΟΤ), κανονιςμοί και πρότυπα και οι άλλεσ διατάξεισ 

(νόμοι, διατάγματα, υπουργικζσ αποφάςεισ, εγκφκλιοι κτλ.) που ιςχφουν ςτθν 

Ελλάδα. Σε περίπτωςθ ποφ οι ανωτζρω προδιαγραφζσ ι/και πρότυπα διαφζρουν 

από τα αντίςτοιχα Ευρωπαϊκά τότε ιςχφουν αυτά που ζχουν εγκρικεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CΕΝ). 

Για κζματα που δεν καλφπτονται από τισ παραπάνω Ελλθνικζσ προδιαγραφζσ, κανονιςμοφσ 

και πρότυπα, μποροφν να εφαρμοςκοφν τα κατωτζρω αναφερόμενα εναλλακτικά εκνικά 

και διεκνι πρότυπα: 

i. Ελλθνικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί (ΕΛΟΤ, ΡΤΡ κτλ.) 

ii. Γερμανικοί κανονιςμοί και προδιαγραφζσ (DΛΝ, VDΕ) 

iii. Βρετανικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί (ΒS) 

iv. Γαλλικζσ προδιαγραφζσ και κανονιςμοί (AFΝOR) 

v. Αμερικανικζσ προδιαγραφζσ (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Επιπλζον ιςχφουν και το Ρ.Δ. 71/2019 «Μθτρϊα ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων και 

ιδιωτικϊν ζργων, μελετϊν, τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν 

20PROC007956070 2020-12-30



3 

 

(ΜΘ.Τ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και ο ν. 4635/2019 (Α’167) "Επενδφω 

ςτθν Ελλάδα και Άλλεσ Διατάξεισ" και ειδικότερα των άρκρων 140, 188 και 235. 

3.2 Αν ςτισ προδιαγραφζσ αυτζσ υπάρχουν όροι, διατάξεισ, περιοριςμοί ι και αρικμθτικά 

όρια που ζρχονται ςε αντίφαςθ ι αντίκεςθ με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα Ε.Σ.Υ. ι με 

τουσ όρουσ του Τιμολογίου και των τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για το ίδιο κζμα, ιςχφουν κατά 

ςειρά οι όροι και διατάξεισ του Τιμολογίου και τθσ Ε.Σ.Υ. Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του 

Ζργου υπεριςχφουν των ΡΤΡ οι οποίεσ τισ ςυμπλθρϊνουν. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να εφαρμόηει πιςτά και με ακρίβεια τισ διατάξεισ που κακορίηονται ςτισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου. 

Άρκρο 3ο - Ρροδιαγραφζσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ εγκαίρωσ πριν από κάκε κατά τθν κρίςθ του εφαρμογι εν 

όλω ι εν μζρει ενόσ των εν αςυμφωνία μεταξφ των ςχεδίων, ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν να 

ηθτιςει αμελλθτί εγγράφωσ οδθγίεσ κ.λπ. από τθν Διευκφνουςα υπθρεςία, άλλωσ 

υποχρεοφται όπωσ οποτεδιποτε και με οποιονδιποτε τρόπο εφαρμόςει τθν επί του 

κζματοσ απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ με δικά του μζςα και δαπάνεσ. Σχετικό με τισ 

υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και το άρκρο 138 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 4ο - Τμθματικζσ και Λοιπζσ Ρροκεςμίεσ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ το 

"Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου", το αργότερο ςε δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 145 του ν. 4412/2016). 

4.1 Αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ (Α.Ρ.) 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να περαιϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν τθσ παροφςασ εργολαβίασ 

εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

4.2 Ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ (Ε.Ρ.) 

Στο πλαίςιο τθσ ολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου, ορίηονται οι ακόλουκεσ 

τμθματικζσ προκεςμίεσ οι οποίεσ είναι ενδεικτικζσ ςφμφωνα με το άρκρο 147 του Ν. 

4412/2016: 

1θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (1θ Ε.Ρ.) 

Το αργότερο ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να υποβάλει οργανόγραμμα εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται 

λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα 

περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

2θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (2θ Ε.Ρ.) 

Το αργότερο ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να υποβάλει προσ ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία, όλα τα ςχετικά ζγγραφα που 

αφοροφν τα υλικά που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 
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3θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (3θ Ε.Ρ.) 

Το αργότερο ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 

πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τθν εργοταξιακι του ανάπτυξθ. 

4θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (4θ Ε.Ρ.) 

Το αργότερο ςε δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

ζχει ολοκλθρϊςει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ κακαιρζςεισ και τθν καταςκευι τοιχίων. 

5θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (5θ Ε.Ρ.) 

Το αργότερο ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 

να ζχει ολοκλθρϊςει τθν πλιρθ εγκατάςταςθ όλων των θλεκτρολογικϊν δικτφων και όλων 

των δικτφων Θ/Μ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν κακϊσ και 

των ςυνδζςεων με τα τοπικά δίκτυα ΟΚΩ. 

6θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (6θ Ε.Ρ.) 

Το αργότερο ςε πζντε (5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

ζχει ολοκλθρϊςει τθν πλιρθ τοποκζτθςθ όλων των επιςτρϊςεων και των ςυγγενϊν 

εργαςιϊν. 

7θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία (7θ Ε.Ρ.) 

Το αργότερο ςε ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

ζχει ολοκλθρϊςει όλεσ τισ οικοδομικζσ και Θ/Μ εργαςίεσ, τθν ςφνδεςθ με τα δίκτυα και τισ 

δοκιμζσ των εγκαταςτάςεων. 

Επίςθσ τθν πλιρθ περαίωςθ όλων των εργαςιϊν ςτον περιβάλλοντα χϊρο, τθν αποκομιδι 

των αχριςτων εν γζνει υλικϊν που δεν απαιτοφνται πλζον, τον κακαριςμό του εργοταξίου 

ςε τρόπο ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το κτίριο και ο πζριξ αυτοφ χϊροσ. 

Ραράταςθ των ταςςομζνων προκεςμιϊν δεν αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο γι' αποκλειςτικι 

υπαιτιότθτα αυτοφ. 

Κατά τα λοιπά ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των άρκρων 147 και 148 του Ν. 4412/2016. 

4.3 Γενικζσ παρατθριςεισ επί των προκεςμιϊν 

Θ ςυνολικι και οι τμθματικζσ προκεςμίεσ περάτωςθσ μποροφν να παρατείνονται ςτισ 

περιπτϊςεισ και όπωσ ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ παράταςθσ 

των προκεςμιϊν από οποιαδιποτε αιτία, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ 

αποηθμίωςθ λόγω τθσ παράταςθσ αυτισ, με μόνθ και αποκλειςτικι εξαίρεςθ τθ νόμιμθ 

ανακεϊρθςθ ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό προβλζπεται από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του, να ζχει ςυνεκτιμιςει 

τουσ χρόνουσ που απαιτοφνται: 
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 α. για τισ διατυπϊςεισ εκτελωνιςμοφ υλικϊν, εφοδίων και μθχανθμάτων, που τυχόν 

κα ειςάγει από το εξωτερικό. 

 β. για τισ εγκρίςεισ μελετϊν εφαρμογισ κλπ. κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ ζκδοςθσ 

των κάκε φφςεωσ αδειϊν και ιδίωσ των αδειϊν για χριςθ δανειοκαλάμων, λατομείων, 

χριςθ χϊρων τελικισ απόκεςθσ εκςκαφισ, κλπ ςφμφωνα με τουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ 

και τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Ραράταςθ προκεςμίασ δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο, εάν ιςχυριςτεί άγνοια των 

τοπικϊν ςυνκθκϊν και του απαιτοφμενου ειδικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 

καταςκευι του ζργου, του χρόνου εκμετάλλευςθσ των πθγϊν λιψθσ υλικϊν, τθσ 

κατάςταςθσ των οδϊν προςπζλαςθσ, άγνοια των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν ι τθσ 

δυνατότθτασ εξαςφάλιςθσ εργατϊν, κλπ. 

4.4 Ροινικζσ ριτρεσ ςυνολικισ και τμθματικϊν προκεςμιϊν 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ επιβάλλονται όπωσ ςτο άρκρο 

148 του Ν. 4412/16. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ καταπίπτουν υπζρ του Κυρίου του Ζργου, αν ο ανάδοχοσ υπερβεί, με 

υπαιτιότθτά του, τθ ςυνολικι και τισ τεκείςεσ τμθματικζσ προκεςμίεσ καταςκευισ του 

ζργου. Οι ποινικζσ ριτρεσ καταπίπτουν με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Θ 

κατάπτωςθ των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ςυνολικισ προκεςμίασ 

και των αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν ανακαλείται. Οι ποινικζσ ριτρεσ για 

υπζρβαςθ των ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν ανακαλοφνται υποχρεωτικά, αν το 

ζργο περατωκεί μζςα ςτθν εγκεκριμζνθ ςυνολικι προκεςμία, δθλαδι εγκεκριμζνθ 

προκεςμία και χορθγθκείςα οριακι προκεςμία εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ. 

Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ 

αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ 

προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ 

μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι 

ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του 

ζργου. 

Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ 

χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και 

χωρίσ το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου 

δθλαδι αρχικι ςυνολικι προκεςμία και όλεσ οι παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από 

ςχετικό αίτθμα του αναδόχου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για τθν υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ δεν 

επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 
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Για υπζρβαςθ κάκε μιασ τμθματικισ προκεςμίασ (αποκλειςτικισ και ενδεικτικισ) 

επιβάλλεται ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ωσ εξισ: 

 α. για τισ πρϊτεσ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ προκεςμίασ, 

ποινικι ριτρα ίςθ με δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου, όπωσ 

αυτι κακορίηεται ςτο άρκρο 148 του ν. 4412/2016, για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ. 

 β. για τισ επόμενεσ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ υπζρβαςθσ προκεςμίασ, 

ποινικι ριτρα ίςθ με δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου, 

όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο άρκρο 148 του ν. 4412/2016, για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ. 

Το ςυνολικό ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν 

μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία (3%) του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 

Οι ποινικζσ αυτζσ ριτρεσ είναι επιπρόςκετεσ ςτισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται για 

παραλείψεισ ενεργειϊν του αναδόχου ςτουσ λοιποφσ όρουσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Άρκρο 5ο - Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ Ζργου 

Σε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε ζναρξθ εργαςιϊν εντόσ τριάντα 

(30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ ςυντάςςει και υποβάλλει 

ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία το Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου μζςα ςε 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 145 του Ν. 4412/2016. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο, 

τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. 

Συντάςςεται με τθν μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι 

ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό 

διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. 

Εφόςον το χρονοδιάγραμμα παρουςιάηει αςυμφωνία με τισ τμθματικζσ θμερομθνίεσ που 

τάςςονται ςτθν παροφςα Ε.Σ.Υ. κα πρζπει να αιτιολογθκεί πλιρωσ ςτθν ςχετικι ζκκεςθ που 

ςυνοδεφει το χρονοδιάγραμμα. 

Άρκρο 6ο - Υπζρβαςθ Ρροκεςμιϊν - Ροινικζσ ιτρεσ 

Για κάκε θμζρα υπαίτιασ υπζρβαςθσ από τον ανάδοχο τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ του 

άρκρου 5 τθσ παροφςθσ επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 148 παρ. 2 

του ν. 4412/2016. Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν μπορεί 

ςυνολικά να υπερβαίνει το 6% του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ. 

Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ προκεςμίασ ορίηεται ςε δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ 

αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ 

προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ 
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μζχρι ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι 

ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του 

ζργου. 

Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ δθλαδι του ςυνολικοφ 

χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και 

χωρίσ το Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθν εγκεκριμζνθ προκεςμία του ζργου 

δθλαδι αρχικι ςυνολικι προκεςμία και όλεσ τισ παρατάςεισ που ζχουν εγκρικεί μετά από 

ςχετικό αίτθμα του αναδόχου. 

Εφόςον ςτθ ςφμβαςθ ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ, ορίηεται υποχρεωτικά και το 

ποςοςτό των ποινικϊν ρθτρϊν ανά θμζρα υπζρβαςθσ, κακϊσ και ο ςυνολικόσ χρόνοσ για 

τθν επιβολι τουσ. Το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν 

προκεςμιϊν δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των ενδεικτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν ανακαλοφνται 

υποχρεωτικά, αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθν εγκεκριμζνθ ςυνολικι προκεςμία δθλαδι 

εγκεκριμζνθ προκεςμία και χορθγθκείςα οριακι προκεςμία εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ. 

Άρκρο 7ο - Αρτιότθτα των Καταςκευϊν 

Ο υπό των ςχεδίων, τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ και τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 

κακοριςμόσ των οιονδιποτε ςτοιχείων και οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά τισ 

προβλεπόμενεσ επί μζρουσ διαςτάςεισ και τρόπο εκτελζςεωσ των καταςκευϊν, δεν 

απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να λάβει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ 

και εμφάνιςθ των ποικίλων ειδϊν καταςκευϊν που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι 

λειτουργία του κτιρίου. 

Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω όρων διευκρινίηεται ότι ζςτω και αν δεν ορίηεται κάτι από 

ςχζδια λεπτομερειϊν ι από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, είτε τζλοσ από τισ οδθγίεσ και 

διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα κτιρίου, όπωσ π.χ. τοίχοσ, χωρίςματα, 

κατϊφλια, επιχρίςματα, κιγκλιδϊματα, κ.λπ. πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ωσ προσ τθν 

καταςκευι και άμεμπτθ εμφάνιςι του, όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ ςφνδεςι του προσ τα 

λοιπά (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματα του κτιρίου. 

Άρκρο 8ο - Γενικά Ζξοδα, Πφελοσ Αναδόχου κ.λπ. 

Στθν παροφςα εργολαβία ιςχφουν τα εξισ ποςοςτά γενικϊν εξόδων και οφζλουσ τθσ 

εργολθπτικισ επιχείρθςθσ. 

α. ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ (18%) τοισ εκατό ςτθν αξία των εργαςιϊν που υπολογίηεται βάςει των τιμϊν 

του ςυμβατικοφ τιμολογίου και των νζων τιμϊν μονάδοσ. 

β. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει και αναγκαίεσ 

απολογιςτικζσ εργαςίεσ του καταβάλλεται θ πραγματικι δαπάνθ που προκφπτει ςφμφωνα 

με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ, θ οποία δεν υπόκειται ςτθν ζκπτωςθ τθσ 

δθμοπραςίασ και του καταβάλλεται επίςθσ το εργολαβικό ποςοςτό τθσ παραγράφου 2 του 
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άρκρου 126 του ν. 4412/2016, ςτο οποίο εφαρμόηεται θ τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ 

δθμοπραςίασ. 

Οι κατά τθν ςφνταξθ των τιμϊν μονάδασ λθφκείςεσ βαςικζσ τιμζσ υλικϊν περιλαμβάνουν 

τισ παντόσ είδουσ επιβαρφνςεισ αυτϊν, ιτοι φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, φόρο κφκλου 

εργαςιϊν, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ. κάκε δε τυχόν δοκειςόμενθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου 

απαλλαγι από οποιοδιποτε από τισ επιβαρφνςεισ τθσ παροφςθσ παραγράφου εκπίπτεται 

επ' ωφελεία του κυρίου του ζργο. 

Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ τυχόν κανονιςκειςόμενεσ τιμζσ μονάδοσ νζων εργαςιϊν. 

Άρκρο 9ο - Χοριγθςθ Ρροκαταβολισ 

Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 150 του Ν.4412/2016 ςυνολικά μζχρι δζκα πζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ χωρίσ ανακεϊρθςθ και Φ.Ρ.Α., ιτοι μζχρι πζντε τοισ εκατό (5%) για δαπάνεσ 

εγκαταςτάςεων, μελζτεσ και άλλα ζξοδα εκκίνθςθσ του ζργου και μζχρι δζκα τοισ εκατό 

(10%) για δαπάνεσ προμθκειϊν υλικϊν ι μθχανθμάτων που πρόκειται να εγκαταςτακοφν ι 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο. Για το ποςό τθσ προκαταβολισ ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τόκο. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ προσ τον 

ανάδοχο. Για προκαταβολι άνω του 5% απαιτείται κατάκεςθ από τον ανάδοχο εγγφθςθσ 

προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Σχετικά με τθν χοριγθςθ τθσ 

προκαταβολισ ζχουν εφαρμογι τα άρκρα 150 και 72 παρ. 1δ του Ν.4412/2016. 

Θ χοριγθςθ οποιαςδιποτε προκαταβολισ γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου από 

τον ανάδοχο επί τόπου του ζργου. 

Άρκρο 10ο - Αυξομειϊςεισ Εργαςιϊν, Νζεσ Εργαςίεσ, Υπερςυμβατικζσ Εργαςίεσ 

Για τα κζματα που αφοροφν ςε αυξομειϊςεισ εργαςιϊν, ςτον τρόπο κανονιςμοφ τιμϊν 

μονάδοσ νζων εργαςιϊν και ςε υπερςυμβατικζσ εργαςίεσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 

156 του ν. 4412/2016. 

Σε κάκε επαφξθςθ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να κατατίκεται από τον ανάδοχο 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 132 παρ. 1β του ν. 

4412/2016. 

Άρκρο 11ο - Ανακεϊρθςθ Τιμϊν 

Για τθν ανακεϊρθςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 153 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 12ο - Τρόποσ Επιμζτρθςθσ Εργαςιϊν - Ριςτοποίθςθ 

11.1 Εργαςίεσ προσ επιμζτρθςθ 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτο ν.4412/16 (αρκ.151,κτλ.). 

Ρροκειμζνου να εκδοκεί λογαριαςμόσ οι επιμετριςεισ πρζπει να είναι πλιρεισ. 
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Οι προβλζψεισ του Άρκρου 151,παρ. 3 του ν.4412/16 διευρφνονται και κα αναφζρονται 

τόςο ςτα ποςοτικά ςτοιχεία όςο, κυρίωσ, και ςτα ποιοτικά ςτοιχεία των αφανϊν εργαςιϊν. 

Οι καταχωριςεισ ςτα επιμετρθτικά φφλλα πρζπει να γίνονται με κάκε δυνατι ακρίβεια και, 

εφόςον απαιτείται, να ςυμπλθρϊνονται με ςκαριφιματα ι ςχζδια ι οποιαδιποτε άλλα 

ςτοιχεία κρίνεται ςκόπιμο. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να αρνείται τθν καταχϊρθςθ ςτα 

επιμετρθτικά φφλλα ελαττωματικϊν εργαςιϊν ι ακατάλλθλων υλικϊν. Διευκρινίηεται 

ακόμθ ότι ςε καμία περίπτωςθ θ καταχϊρθςθ ςτα επιμετρθτικά φφλλα δεν αποτελεί 

απόδειξθ ότι θ εργαςία είναι ικανοποιθτικι ι τα υλικά κατάλλθλα. Ο Ανάδοχοσ δεν 

δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ, να επικαλεςτεί τθν παρουςία εκπρόςωπων τθσ Υπθρεςίασ 

ςτον τόπο του ζργου, για να απαλλαχκεί από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του, εκεί όπου 

διαπιςτϊκθκαν, μεταγενζςτερα, ελαττωματικζσ εργαςίασ, παραλείψεισ ι ατζλειεσ, εκτόσ αν 

αυτζσ οφείλονται ςε γραπτζσ εντολζσ ι οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται πάντοτε με βάςθ τισ διαςτάςεισ ι/και τισ ποςότθτεσ που 

φαίνονται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που κατά τθ λιψθ των επιμετρθτικϊν ςτοιχείων 

οι πραγματικζσ διαςτάςεισ ι/και ποςότθτεσ είναι μεγαλφτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ των 

εγκεκριμζνων ςχεδίων, εκτόσ αν υπάρχει γραπτι εντολι τθσ Υπθρεςίασ για αυτό. Αν οι 

πραγματικζσ διαςτάςεισ ι/και ποςότθτεσ είναι μικρότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ των 

εγκεκριμζνων ςχεδίων, κα γίνονται δεκτζσ από τθν Υπθρεςία και κα πλθρϊνονται ανάλογα 

ςτον Ανάδοχο μόνον εφόςον, κατά τθν κρίςθ τθσ, οι μικρότερεσ διαςτάςεισ δεν κζτουν ςε 

κίνδυνο τθν αςφάλεια του ζργου και δεν δθμιουργοφν κακοτεχνία. 

11.2 Μεκοδολογία επιμζτρθςθσ εργαςιϊν 

Ο τρόποσ επιμζτρθςθσ των διαφόρων ειδϊν εργαςιϊν είναι αυτόσ που κακορίηεται από τα 

ςχετικά άρκρα τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων, των αντίςτοιχων ΕΤΕΡ, του τιμολογίου και 

των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. Για κάκε είδοσ εργαςιϊν, για τισ οποίεσ τυχόν δεν ορίηεται 

ςτα ανωτζρω τεφχθ τρόποσ επιμζτρθςθσ, επιμετροφνται και πλθρϊνονται οι μονάδεσ που 

ζχουν πραγματικά εκτελεςκεί, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ τυχόν αντίκετεσ πρακτικζσ, 

ςυνικειεσ ι ζκιμα. 

Πλα τα επιμετρθτικά ςτοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία ςε ζντυπθ και 

ςε θλεκτρονικι μορφι ωσ αρχείο Θ/Υ ςε διςκζτα, ςτον τφπο που κα ςυμφωνθκεί με τθν 

Υπθρεςία. Θ ςχετικι δαπάνθ βαρφνει τον Ανάδοχο και είναι ανθγμζνθ ςτθν προςφορά του. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί αρμόδια και να λάβει υπόψθ του κατά τθ ςφνταξθ των 

επιμετριςεων τισ τυχόν υπάρχουςεσ διαδικαςίεσ ελζγχου επιμετριςεων τθσ Υπθρεςίασ. 

Πταν περιλαμβάνονται εργαςίεσ που εκτελοφνται αποτιμϊμενεσ με κατ' αποκοπι 

τιμιματα, οι εργαςίεσ αυτζσ επιμετροφνται με τον ακόλουκο τρόπο: 

 Οι εργαςίεσ που αποτιμοφνται με κατ' αποκοπι τιμιματα ςυνιςτοφν ζνα ςφνολο 

και για τον τρόπο επιμζτρθςισ τουσ ιςχφει θ μονάδα «τεμάχιο ζνα (1)». 

 Θ προςωρινι επιμζτρθςθ για κάκε τμιμα του όλου ζργου που καταςκευάηεται και 

αποτιμάται με κατ' αποκοπι τίμθμα, κα λογίηεται ςε ποςοςτά τθσ μονάδασ 
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«τεμάχιο ζνα (1)»,και κα κακορίηεται πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςε πίνακα, για 

κάκε κατθγορία και φάςθ εργαςιϊν, ανάλογα με τθν πρόοδο του αντίςτοιχου 

τμιματοσ του όλου ζργου. Με βάςθ τθν προςωρινι αυτι επιμζτρθςθ κα 

εκτελοφνται τμθματικζσ πλθρωμζσ των κατ' αποκοπι τιμθμάτων. Οι τμθματικζσ 

αυτζσ πλθρωμζσ δεν αντιπροςωπεφουν τθν πραγματικι δαπάνθ για τθν καταςκευι 

του αντίςτοιχου ποςοςτοφ του τμιματοσ του ζργου που αποτιμάται με κατ' 

αποκοπι τίμθμα, αλλά είναι ςυμβατικόσ τρόποσ πλθρωμισ που ο Ανάδοχοσ, με τθ 

ςυμμετοχι του ςτθ δθμοπραςία, αποδεικνφει ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

11.3 Ριςτοποίθςθ εργαςιϊν 

Οι πιςτοποιιςεισ, για τισ εργαςίεσ που πράγματι εκτελζςτθκαν, ςυντάςςονται ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ των Άρκρων 152,153,154,155,156,159,κτλ. του ν. 4412/16. 

11.4 Ραραλείψεισ κατά τθν επιμζτρθςθ 

Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει το δικαίωμα να καλφψει τα αφανι τμιματα του ζργου προτοφ να 

λθφκοφν τα ςτοιχεία για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν Ρρωτοκόλλων Αφανϊν Εργαςιϊν. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι, εφόςον το ηθτιςει θ Υπθρεςία, 

να αποκαλφπτει οποιοδιποτε τμιμα αφανοφσ εργαςίασ για ζλεγχο τυχόν ελαττωμάτων, 

ελλείψεων, βλαβϊν ι ατελειϊν. 

Άρκρο 13ο - Εργαςίεσ Εκτελοφμενεσ από τθν Υπθρεςία ι Άλλουσ Αναδόχουσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν παρακωλφει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν από άλλουσ 

εργολιπτεσ χρθςιμοποιοφμενουσ από τον κφριο του ζργου ςε εργαςίεσ μθ 

περιλαμβανόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ του και να τθν διευκολφνει με τα χρθςιμοποιοφμενα από 

αυτόν μζςα (ικριϊματα κ.λπ) ρυκμίηοντασ ζτςι τθ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ϊςτε 

κανζνα εμπόδιο να μθ παρεμβάλλεται από αυτόν ςτισ εκτελοφμενεσ, από τον κφριο του 

ζργου ι από τουσ άλλουσ αναδόχουσ, εργαςίεσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ βάςει των μελετϊν θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων και των 

οδθγιϊν τθσ επιβλζψεωσ, μορφϊνει ι διανοίγει ςτα εκτελοφμενα από αυτόν παντόσ είδουσ 

τμιματα του κτιρίου τισ απαιτοφμενεσ οπζσ διόδου ι φωλιζσ ι αφλακεσ εντοιχίςεωσ των 

ςωλινων ι εξαρτθμάτων των παντόσ είδουσ θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων του κτιρίου, 

χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτισ 

ςυμβατικζσ τιμζσ των αντιςτοίχων εργαςιϊν. 

Οπωςδιποτε απαγορεφεται θ υπό του αναδόχου μόρφωςθ οπϊν ι φωλεϊν ςτα εξ 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ τμιματα του κτιρίου χωρίσ ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντοσ 

μθχανικοφ.  

Στισ ςυμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ για τθν μετά τθν 

τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων των διαφόρων εγκαταςτάςεων αποκατάςταςθ των κατά τα 

ανωτζρω μορφωμζνων ι διανοιγμζνων οπϊν, φωλεϊν ι αυλακϊν. 

 

Άρκρο 14ο - Ρροςτατευτικζσ καταςκευζσ 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ κάκε ςχετικισ δαπάνθσ που 

περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων, οφζλουσ κ.λπ προβεί ςτθν καταςκευι, 

ςυντιρθςθ και εν καιρϊ κακαίρεςθ και αποκόμιςθ των επιβαλλομζνων προςτατευτικϊν 

καταςκευϊν και περιφραγμάτων του εργοταξίου. 

Άρκρο 15ο - Σκυροδζματα 

Θ παραςκευι και ζλεγχοσ του ςκυροδζματοσ που ενςωματϊνεται ςτο παρόν ζργο διζπεται 

από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ που εγκρίκθκε με τθν 

Δ14/19164/28.3.1997 απόφαςθ ΥΡ.Δ.Ε. και θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 

315/Β/17.04.1997. 

Άρκρο 16ο - Γενικοί Προι 

1. Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν κατά τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο 

προςωπικό. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ εγκαταςτιςει ςτο εργοτάξιο όλα 

όςα προβλζπονται από τουσ όρουσ υγιεινισ του Ρ.Δ. 305/96, Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 338/2001 και 

Ρ.Δ. 294/88, κακϊσ και κάκε ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί μζτρων αςφαλείασ και υγιεινισ. 

3. Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ 

κάκε κατά νόμο αδείασ, (όχι αυτισ που απαιτείται για τθν ανζγερςθ του κτιρίου), 

κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των εν ιςχφει 

διατάξεων περί εκτελζςεωσ των εργαςιϊν. Ρρζπει επίςθσ να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο 

εργοτάξιο όλων των κατά νόμο απαιτοφμενων ςτοιχείων και για τθν εφαρμογι των 

επιβαλλομζνων μζτρων αςφαλείασ κακ' όλθ τθν διάρκεια των εργαςιϊν ςφμφωνα με το 

Ρ.Δ. 778/1980 και το Ρ.Δ. 1073/1981 περί αςφαλείασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ 

αςχολουμζνων μιςκωτϊν κακϊσ και κάκε ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί μζτρων αςφαλείασ 

και υγιεινισ. 

4. Λςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 138 και 139 του ν. 4412/2016 περί των γενικϊν 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, τθσ διοίκθςθσ και διεφκυνςθσ του ζργου κ.λπ. 

5. Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

6. Στισ γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ κάκε ςχετικισ 

δαπάνθσ που περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων, οφζλουσ κ.λπ., 

περιλαμβάνεται και θ ςφνταξθ από αυτόν, του φακζλου προεκτίμθςθσ τθσ δαπάνθσ 

ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ του ζργου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 

170 του ν. 4412/2016. 

7. Σε περίπτωςθ που ςτον προχπολογιςμό του ζργου περιλαμβάνονται και εργαςίεσ 

φυτεφςεων - άρδευςθσ, τότε ςτισ γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου περιλαμβάνεται και θ 

υποχρζωςθ υποβολισ ςτθν επιβλζπουςα αρχι πρόταςθσ φυτεφςεων - άρδευςθσ ςτα 

πλαίςια του προχπολογιςμοφ του ζργου. Θ υποχρζωςθ αυτι του αναδόχου παρζχεται 
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χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ κάκε ςχετικισ δαπάνθσ, θ οποία κεωρείται ότι 

περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων, οφζλουσ, κ.λπ. 

Άρκρο 17ο - Καταςκευαςτικά Σχζδια - Λιψθ Φωτογραφιϊν 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, όπωσ μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν τθν 

προςωρινι παραλαβι με δαπάνεσ του, ςυντάξει και παραδϊςει ςε διπλοφν ςτθν υπθρεςία. 

1 Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:200 τθσ τελικισ διατάξεωσ του κτιρίου με 

υψομετρικζσ και οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ λιψθ και εκτφπωςθ με δαπάνεσ του, κατάλλθλων 

φωτογραφιϊν κατά τισ ενδιαφζρουςεσ φάςεισ καταςκευισ του κτιρίου, ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν Α.7603/05-02-60 εγκφκλιο 20 

του Υπουργείου Συγκοινωνιϊν και Δθμοςίων Ζργων. 

3. Ο ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 8 του αρ. 170 του Ν. 4412/2016, 

ςυντάςςει επίςθσ φάκελο προεκτίμθςθσ τθσ δαπάνθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ, 

με βάςθ το μθτρϊο του ζργου και εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, που αφοροφν ςε 

φκορζσ λόγω ςυνικουσ χριςθσ του ζργου. 

Άρκρο 18ο - Δοκιμζσ Εγκαταςτάςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ μετά τθν ολικι περάτωςθ των εγκαταςτάςεων και πάντωσ 

εντόσ τθσ ολικισ προκεςμίασ περαιϊςεωσ του ζργου προβεί με δικά του μζςα, όργανα και 

δαπάνεσ (πλθν τθσ αξίασ του για τισ δοκιμζσ απαιτοφμενου θλεκτρικοφ ρεφματοσ και 

καυςίμων που βαρφνει τον Κφριο του ζργου) ςτισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ που κα 

επαναλαμβάνονται μζχρι τθν πλιρθ ικανοποίθςθ των απαιτθτϊν αποτελεςμάτων αυτϊν, 

οπότε και κα ςυντάςςεται το πρωτόκολλο δοκιμϊν υπογραφόμενο από τον επιβλζποντα 

μθχανικό και τον ανάδοχο και κα λαμβάνεται υπόψθ ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ 

παραλαβισ. 

Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει όπωσ αμζςωσ μετά τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και πριν τθν 

παραλαβι ςυντάξει χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι και υποβάλλει ςτθν επίβλεψθ εισ διπλοφν 

πλιρεισ και λεπτομερειακζσ οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων που εκτελζςκθκαν από αυτόν. Μία ςειρά των οδθγιϊν αυτϊν καταχωρείται 

ςτο φάκελο τθσ επιβλζψεωσ, τι δε άλλθ διαβιβάηεται ςτο αρχείο του Κυρίου του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ πριν τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων να διδάξει ςτο 

προςωπικό του Κυρίου του ζργου τθν χριςθ και τον χειριςμό των εγκαταςτάςεων. Κατά τον 

χρόνο εγγυιςεωσ ο εργολάβοσ οφείλει να επικεωρεί ςε κανονικά χρονικά διαςτιματα τισ 

εγκαταςτάςεισ και να διατθρεί αυτζσ ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ ιδιαίτερθ προσ τοφτο 

αποηθμίωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ, εντόσ τθσ οριςκθςομζνθσ προκεςμίασ δεν 

προβεί ςτθν επανόρκωςθ βλάβθσ ι ηθμιάσ για τθν οποία αυτόσ ευκφνεται ο Κφριοσ του 
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ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' ευκείασ ςε βάροσ και για 

λογαριαςμό του αναδόχου. 

Για τθν ςυναρμολόγθςθ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να περιοριςκεί ςτον 

εντόσ των εργαςιϊν υποδειχκθςόμενο από τθν επίβλεψθ χϊρο και να λαμβάνει τα 

κατάλλθλα μζτρα για να μθν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ άλλων εργολαβιϊν. 

Άρκρο 19ο - Ρροζλευςθ Υλικϊν 

Πλα τα υλικά που προβλζπεται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποπεράτωςθ του ςυνόλου 

των εργαςιϊν και των εγκαταςτάςεων κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ ςτθν αγορά, χωρίσ 

βλάβεσ και ελαττϊματα. 

Άρκρο 20ο - Ραρατθριςεισ επί τθσ Μελζτθσ - Τροποποίθςθ τθσ Μελζτθσ 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου και μζχρι τθν περαίωςι του, αποδειχκοφν αναμφιςβιτθτα 

ςτοιχεία, ςφάλματα ςτθν μελζτθ, υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ ςτθ ςφνταξθ και υποβολι 

τεκμθριωμζνθσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ για τα κατά τθν άποψι του ςφάλματα τθσ μελζτθσ, κακϊσ 

και τα λθπτζα μζτρα για αποφυγι των εξ' αυτϊν ηθμιϊν. Ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ 

ευκφνθσ του, αν θ Υπθρεςία δεν ζπραξε τίποτε ςτισ ζγγραφεσ επιφυλάξεισ του ςτισ 

αναλυτικζσ τεχνικζσ προτάςεισ του για λθπτζα μζτρα για αποφυγι μελλοντικϊν ηθμιϊν, 

αλλά αντικζτωσ και παρά τισ αντιρριςεισ τοφτου διζταξε εγγράφωσ να ςυνεχίςει τισ 

εργαςίεσ. 

Εφόςον προτακοφν τροποποιθτικζσ ςυμπλθρϊςεισ ι βελτιϊςεισ των εγκεκριμζνων 

μελετϊν, και πριν από οποιαδιποτε ζγκριςι τουσ κα καλείται υποχρεωτικϊσ ο Μελετθτισ 

που τισ ςυνζταξε προκειμζνου να διατυπϊςει τισ απόψεισ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 144 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν 

ευκφνεσ του Μελετθτι, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο ίδιο ωσ άνω άρκρο. Τα ίδια ωσ 

ανωτζρω, κα εφαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ που κατά τθν διάρκεια του ζργου 

διαπιςτωκοφν μεγάλεσ αποκλίςεισ, από τισ ποςότθτεσ των εργαςιϊν τθσ εγκεκριμζνθσ 

μελζτθσ. 

Εφόςον τυχόν κρικοφν αναγκαίεσ βελτιϊςεισ εγκεκριμζνων μελετϊν, αυτζσ κα εγκρίνονται, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 144 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 21ο - Επιβολι Ρροςτίμων 

Για παραβιάςεισ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των εργολθπτϊν επιβάλλεται 

πρόςτιμο, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 81 του ν. 3669/2008 και όπωσ κακορίηεται 

λεπτομερζςτατα ςτο άρκρο 8 του Ρ.Δ. 472/85 για ςφνκεςθ επιτροπϊν Μ.Ε.Ε.Ρ. και Μ.Ε.Κ. 

Για παραβιάςεισ προδιαγραφϊν και κανονιςμϊν για τον τρόπο καταςκευισ των ζργων, από 

άποψθ ποςότθτασ, ποιότθτασ, κ.λπ. των υλικϊν επιβάλλεται επίςθσ πρόςτιμο (άρκρο 178 

του 4412/2016). 

Άρκρο 22ο - Λιψθ Φωτογραφιϊν - Δθμοςιότθτα 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία, με μζριμνα και 

δαπάνεσ του: 

 φωτογραφίεσ τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ τθσ άμεςθσ περιοχισ του ζργου - κα 

υποβάλλονται με τθν 1θ πιςτοποίθςθ 

 φωτογραφίεσ των κυριότερων φάςεων του ζργου - κα υποβάλλονται με τθ 2θ, 3θ, 

κ.λπ. πιςτοποιιςεισ 

 φωτογραφίεσ του ζργου μετά τθν περάτωςι του - κα υποβάλλονται με τθν 

τελευταία, πριν τθν τελικι πιςτοποίθςθ 

 φωτογραφίεσ τθσ πλθροφοριακισ πινακίδασ που κα τοποκετθκεί για το ζργο 

(ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο) 

ςε τριπλοφν και ςε διάςταςθ 13x18 ι 18x24, ευκρινείσ και κατατοπιςτικζσ για τα παραπάνω 

ηθτοφμενα. Επίςθσ κα παραδίδονται τα αρνθτικά (φίλμ) των εν λόγω φωτογραφιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με μζριμνα και δαπάνεσ του, μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν 

εγκατάςταςι του, να τοποκετιςει μία (1) πινακίδα Δθμοςιότθτασ για το ζργο, ςφμφωνα με 

τα υποδείγματα που κα χορθγιςει θ Υπθρεςία, βάςει των Οδθγιϊν περί δθμοςιότθτασ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από τθν Ε.Ε. (Κανονιςμόσ 1303/2013) και ςτθ κζςθ που κα 

του υποδειχκεί, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ δθμοςιότθτα περί ςυγχρθματοδότθςθσ 

ςτο ζργο. Θ δθμιουργία των πινακίδων δθμοςιότθτασ μπορεί να γίνεται με τθν βοικεια τθσ 

ιςτοςελίδασ http://www.pepna.gr/pinakides-ergon. 

Άρκρο 23ο - Χρθματοδότθςθ 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΔΑΣΕΛΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΥ ΛΣΟΗΥΓΛΟΥ» 

2019-2020» του Ρράςινου Ταμείου και από Μδιουσ Ρόρουσ. 

Άρκρο 24ο - Εγγυιςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Ρροκειμζνου να υπογραφεί θ ςχετικι ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ για το ζργο, βάςει του 

άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

Το ποςό τθσ εν λόγω Εγγυθτικισ Επιςτολισ κα είναι ίςο με το 5% (πζντε τοισ εκατό) τθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Άρκρο 25ο - Ρεριεχόμενα Κονδυλίου Απροβλζπτων και Απολογιςτικϊν Δαπανϊν 

Ρροχπολογιςμοφ 

Στο κονδφλιο αυτό περιλαμβάνονται δαπάνεσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία. 

Επιςθμαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται και δεν δφνανται να πλθρωκοφν από το κονδφλι 

αυτό δαπάνεσ για εργαςίεσ μετατόπιςθσ δικτφων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ, 

αρχαιολογικζσ ζρευνεσ, δαπάνθ απαλλοτριϊςεων, μελζτεσ, κ.λπ. 

Θ αποηθμίωςθ του κόςτουσ παραλαβισ των αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) από ειδικά αδειοδοτθμζνθ μονάδα ανακφκλωςθσ ΑΕΚΚ κα γίνει 

απολογιςτικά, και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ "περί 

Δθμοςίων Ζργων" διατάξεισ. Το κόςτοσ φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ των ΑΕΚΚ μζχρι 

20PROC007956070 2020-12-30



15 

 

τθν μονάδα ανακφκλωςθσ αποηθμιϊνεται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τα άρκρα 

τιμολογίου. 

Γενικότερα θ διαχείριςθ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και απολογιςτικϊν εργαςιϊν 

γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 154 και 155 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 26ο - Απαιτοφμενα Μζτρα Αςφάλειασ και Υγείασ ςτο Εργοτάξιο 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, 

των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο 

προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να 

ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 

καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ. 7), ν. 3850/10 (αρ. 

42). * Ο ν. 3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων αρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ 

των ν. 1568/85, ΡΔ 17/96, κ.λπ.+ 

Στα πλαίςια ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ 

ζργων κ.λπ) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7). 

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο 

Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: 

ΔΛΡΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-02, ςτο 

χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ 

αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθν φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ 

του ζργου: ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ. 7). 

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των 

εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει/ εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των 

μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθν γνϊμθ του και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ. 10,11), ν. 

3850/10 (αρ. 42-49). 

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ. γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηομζνουσ, είναι αυτονόθτο ότι 

θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να 

κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των μζτρων αςφαλείασ και υγείασ 

(εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει 

ξζνθ ειδικευμζνθ εταιρεία). 

Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα: 

Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ 

Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα: 
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α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, 

τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ 

διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα 

αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ 

εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ 

γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα 

τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ. 3 

παρ. 8) και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οι/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ν. 

4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν 

παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), 

ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν 

καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, 

ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ). 

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα 

προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα 

απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφαλείασ και υγείασ: 

ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτο ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ. 7). 

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ. 10) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ 

διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. 

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο 

Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ 

και για τα άλλα εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια 

καταςκευισ του ζργου. 

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ 

μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του Ζργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 5-7) και ςτισ 

ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ177/2001 (αρ. 3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι 

οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτο ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ. 7). 

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 4), 

όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα 

του ενόσ ςυνεργεία ςτθν καταςκευι. 
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β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςκοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ. 305/96 

(αρ.12 παράρτθμα ΛΛ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του 

ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφαλείασ και υγείασ 

(ΣΑΥ, ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ. 

1 εδάφιο α' του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 

εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι 

παραλαβι κάκε Δθμοςίου Ζργου: ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οι.433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτο ν. 4412/2016 αρ. (170 και 172). 

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου 

και το ςυνοδεφει κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ του: ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ 

ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ.) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ 

περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΡΕΧΩΔΕ. 

Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων 

αςφάλειασ και υγείασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 

50 εργαηόμενουσ ςφμφωνα με το ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 1 και αρ.12 παρ. 4). 

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο 

ζργο 50 και άνω εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ.4 ζωσ 25). 

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε 

άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ 

Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ. 

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον 

ανάδοχοσ και το αντίγραφό τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, 

ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: ν. 3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και 

ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων 

ςτοιχείων: 

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφαλείασ και ιατρό εργαςίασ, των 

υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, 
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ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 

ιδιαίτερουσ κινδφνουσ ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ.1α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν 

τισ υποδείξεισ του ο Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ.1 

και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και 

κεωρείται από τθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του 

γιατροφ εργαςίασ (ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να 

τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Υ.Α.Ε.) ι ςτον εκπρόςωπο των 

εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 

και 5 του ν. 3850/10. 

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ 

και να το κζτει ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, 

καταχωροφνται ςτο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ 

πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ 

οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 

ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα 

όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτιϊν του ατυχιματοσ 

ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο 

ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 

2γ). 

5. Λατρικό φάκελο κάκε εργαηομζνου ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (ΘΜΑ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφαλείασ (ΘΜΑ), 

όταν απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν 

τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 14) ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ. 

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα 

ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ 

του αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των 
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τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ότι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από 

το αρμόδιο όργανο ελζγχου, όπωσ επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 113), ν. 

1396/83 (αρ.8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208/12-9-2003. 

Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφαλείασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολογίου Μζτρων Αςφαλείασ (ΘΜΑ) 

Για τθν πιςτι εφαρμογι του ΣΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει να ςυςχετίηεται με το 

ΘΜΑ. Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο ΘΜΑ κάκε ανακεϊρθςθ και 

εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των 

αναγραφομζνων υποδείξεων/ διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του 

ατυχιματοσ. 

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ 

Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα 

παρακάτω μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : 

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του 

εργοταξίου με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : 

ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου 

θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων 

αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον 

κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β, 

τμιμα II, παρ.2). 

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι 

αερίων κλπ) και τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τ ουσ κινδφνουσ 

των εγκαταςτάςεων αυτϊν: Ρ Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ 

Α, παρ.6). 

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου 

διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ 

εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι 

ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ.: ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ 

εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, 

κλπ) : ΡΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 305/96(αρ.12 παράρτ. IV μζροσ 

Α, παρ.13, 14). 
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ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ 

εργαηόμενουσ όπωσ: προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, 

ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων 

ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και 

τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Ρ.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-

18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, 

Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - 

εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ 

των πεηϊν και των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με: 

- Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΡΥΜΕΔΛ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων 

Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεφχοσ 7) 

-Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΡΕΚΑ και τ. ΥΡΥΜΕΔΛ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν 

αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν». 

- Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9 –11 και αρ.52 ) και τθν 

τροπ. αυτοφ: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ 

οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και θ τροπ. 

αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να 

τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων 

φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ. 

IV μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκ 

φόρτωςθσ, αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : 

ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) 

και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και. μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ 

τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν : 

α) κραδαςμοφσ: ΡΔ 176/05,  

β) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 149/06,  
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γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων : 

ΡΔ 397/94 

δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), 

ΡΔ 82/10. 

Μθχανιματα ζργων/ Εξοπλιςμοί εργαςίασ-αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν. 

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 

304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων 

(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, 

των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ 

με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ): ΡΔ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν. 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι 

τροπ. αυτοφ: ΡΔ 89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.7 -9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 

57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΛΛ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 304/00 (αρ. 2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία: 

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ 

2. Άδεια κυκλοφορίασ 

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ. 

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ) 

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β ́, 

τμιμα ΛΛ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια 

χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι. 

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ -

εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται 

τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 

αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( 

αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο 

εργοτάξιο, τα οποία τθροφνται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του 

εκτελοφμενου ζργου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των 
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εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου. Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα 

παρακάτω νομοκετιματα: 

Κατεδαφίςεισ: 

Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.18 - 33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 

Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 

2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

Εκςκαφζσ (κεμελίων, ταφρϊν, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ: 

Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8- αςφάλεια 

και αντοχι κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 455/95 και θ 

τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 10 ) 

16.5.3 Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ – ηϊνεσ κίνδυνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, 

Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ.  

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΡΔ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α παρ.1, 10 

και μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.4-6,14 ). 

Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκοπισ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΛΛΛ), Ρυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτιριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ 

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26 - 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΛΛΛ), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ. 12). 

Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων. 

(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ 

ενζργειασ και εργαςίεσ που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των 

οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν 

επιφάνεια τθσ γθσ.) Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΛΛΛ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα ΛΛ παρ.10). 
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Ακολουκεί κατάλογοσ με τα νομοκετιματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που 

περιλαμβάνουν τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΚΕΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΩΝ ΔΛΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ» 

A. ΝΟΜΟΛ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Ρ. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Ρ. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Ρ. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Ρ. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Ρ. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Ρ. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Ρ. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Ρ. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Ρ. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Ρ. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Ρ. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΡΟΕΔΛΚΑ ΔΛΑΤΑΓΜΑΤΑ Ρ. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Ρ. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Ρ. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Ρ. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Ρ. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Ρ. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Ρ. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Ρ. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Ρ. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΡΟΥΓΛΚΕΣ ΑΡΟΦΑΣΕΛΣ 

Ρ. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ρ. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ρ. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ρ. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/120

5/93 

ΦΕΚ 187/Β/93 

Ρ. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

Πλεσ δαπάνεσ για τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, για τα μζτρα Αςφάλειασ και 

Υγείασ (μελζτεσ, άδειεσ, πιςτοποιθτικά, προςωπικό, μθχανιματα, μζςα, κλπ.) δεν 

πλθρϊνονται ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνονται ανθγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδασ των 

εργαςιϊν του Τιμολογίου του Ζργου. 

Άρκρο 27ο - Αςφάλιςθ του ζργου 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αςφαλίςει το ζργο και ςτο όνομά του και ςτο όνομα 

του Εργοδότθ για κάκε ηθμιά ι απϊλεια από οποιαδιποτε αιτία εκτόσ από ανϊτερθ βία, 
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για τθν οποία είναι υπεφκυνοσ βάςεισ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με τρόπο ϊςτε ο 

Εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ να καλφπτονται για ολόκλθρθ τθν περίοδο τθσ καταςκευισ και 

επιπλζον κατά πάςθσ απϊλειασ ι ηθμίασ που κα γίνει κατά τον χρόνο εγγυιςεωσ, 

οφειλόμενθ ςε αιτία που ανάγεται ςτθν πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυντιρθςθσ περίοδο, 

κακϊσ και ζναντι κάκε απϊλειασ ι ηθμίασ που κα προξενθκεί από τον ανάδοχο κατά τθν 

εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

Θ αςφάλιςθ κα καλφπτει: 

α) Αςφάλιςθ εργαςιϊν και εξοπλιςμοφ του Αναδόχου. 

β) Αςφάλιςθ προςωπικοφ του Αναδόχου. 

Θ αςφάλιςθ αυτι κα εγκρίνεται ςε ανεγνωριςμζνθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο Αςφαλιςτικι 

Εταιρείασ και υπό όρουσ τθσ ζγκριςθσ του Εργοδότθ (θ μθ ζγκριςθ του οποίου πρζπει να 

είναι αιτιολογθμζνθ).  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, όποτε του ηθτθκεί να παρουςιάηει ςτον επιβλζποντα μθχανικό το 

ι τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κακϊσ και τισ αποδείξεισ πλθρωμισ των τρζχοντων 

αςφαλίςτρων, χωρίσ εκ τοφτου να περιορίηονται οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 

του αναδόχου. 

Άρκρο 28ο - Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ αμοιβισ, να ςυντάξει Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου και να 

το υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία του ζργου για ζγκριςθ, πριν τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 158 του ν. 4412/2016. Επίςθσ να κακορίςει 

υπεφκυνο τιρθςθσ του ΡΡΕ. 

Άρκρο 29ο - Προι παραλαβισ αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων 

(ΑΕΚΚ) 

Θ παραλαβι των κακαιρζςεων και των αποξθλϊςεων που προβλζπονται ςτα πλαίςια του 

Ζργου, τα οποία αποτελοφν τα ΑΕΚΚ του Ζργου, κα γίνει από αδειοδοτθμζνθ μονάδα 

επεξεργαςίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκεςίεσ και τισ διατάξεισ. 

Οι χρθματικζσ ειςφορζσ, ςτισ οποίεσ βαςίςτθκαν και διαμορφϊκθκαν οι τιμζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ δαπάνθσ παραλαβισ και διαχείριςθσ των 

υλικϊν κακαιρζςεων και αποξθλϊςεων διαμορφϊνονται ςφμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα. 
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Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνυπογράψει ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ αυτοφ 

και του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, με ςτόχο τθν διαχείριςθ των ΑΕΚΚ, ζτςι όπωσ προβλζπεται ςτισ 

διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 και ςτισ ςχετικζσ αδειοδοτιςεισ, για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΚΚ του Ζργου με τίτλο " Ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 

ανεμόμυλων ". 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ. Τ.  
 

 
 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ. Τ.  
 

 
 

 

 

Βαζίιεηνο Ρνπκειηψηεο 

Π.Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

Νηθφιανο Υξ. 

Βαξδαιάρνο 

Γηπι.Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θνο 
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Αρ. Μελζτθσ:    43 /2020 
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το τεφχοσ αυτισ τθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ, διευκρινιςτικοφσ 

όρουσ που, με τουσ οποίουσ κα καταςκευαςτοφν τα πάςθσ φφςεωσ ζργα των ΟΤΑ απ' τον Ανάδοχο που 

κα αναδειχκεί, ι κα επιλεγεί. Οι όροι τθσ παροφςθσ Γενικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων εφαρμόηονται 

κατά το μζροσ που αφοροφν τθν παροφςα εργολαβία. Θ παροφςα αφορά ςτθν εκτζλεςθ του ζργου: 

«Ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου ανεμόμυλων» ωσ περιγράφεται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ. 

1.1 Οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και ςχζδια τθσ εργολαβίασ που 

αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ. 

1.2 Τα είδθ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που πρόκειται να εκτελεςκοφν περιζχονται ςτον 

προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ. 

1.3 Συμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ εργαςιϊν είναι οι τιμζσ μονάδασ του τιμολογίου μελζτθσ, μειωμζνεσ 

κατά τθν ζκπτωςθ τθσ Δθμοπραςίασ που προςζφερε ο ανάδοχοσ. 

1.4 Αρχικό ςυμβατικό χρθματικό αντικείμενο τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςόν που προκφπτει 

από τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ μειωμζνο κατά τθν ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ και αυξθμζνο κατά 

τα απρόβλεπτα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΟΤ ΙΧΤΟΤΝ 

Για τθν δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, ιςχφει όλο το 

υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο περί εκτελζςεωσ Δθμοςίων Ζργων, οι εκάςτοτε ιςχφοντεσ κανονιςμοί 

αντιςειςμικισ προςταςίασ, τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ, υλικϊν, εγκαταςτάςεων, κερμοθχομόνωςθσ, 

πυροπροςταςίασ, αςφάλειασ, υγιεινισ, κ.λ.π. οι τοπικζσ δεςμεφςεισ (Αρχαιολογικι, Δαςικι Υπθρεςία, 

ΔΕΘ κλπ.). Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται: 

2.1 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των τροποποιιςεων που επιφζρουν οι Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α), Ν.4608/19 

(ΦΕΚ 66Α) και Ν.4609/19(ΦΕΚ 67Α). 

2.2 Τα «πρότυπα τεφχθ» δθλαδι τισ εγκεκριμζνεσ Αναλφςεισ τιμϊν-τιμολογίων, τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν, Συγγραφϊν Υποχρεϊςεων και αναλφςεισ τιμϊν μονάδοσ εργαςιϊν του μελετθτι του 

ζργου. 

2.3 Τον Αςτικό Κϊδικα και τθ λοιπι νομοκεςία του Κράτουσ για κζματα που δεν ρυκμίηονται με τα 

ανωτζρω. Ραρατθρείται ότι οι διατάξεισ περί εκτελζςεωσ των δθμοςίων ζργων είναι «δθμοςίασ τάξθσ» 

και ςυνεπϊσ είναι δεςμευτικζσ και υποχρεωτικισ εφαρμογισ ςτισ ςυμβάςεισ εκτελζςεωσ «δθμοςίου 

ζργου» ανεξάρτθτα από τθν πθγι χρθματοδοτιςεϊσ του (δθλ. τακτικοφ προχπολογιςμοφ Διμων και 

Κοινοτιτων, δθμοςίων επενδφςεων κλπ). 

2.4 Τισ ςε εκτζλεςθ του ανωτζρου Νόμου εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, κ.λ.π.) που διζπει τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
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2.5 Το Ρ.Δ. 171/87 περί αποφαινόμενων οργάνων και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που 

εκτελοφνται από τουσ Ο.Τ.Α. και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ. (ΦΕΚ Α’ 84). 

2.6 Το Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ Α’ 114). 

2.7 Το υπ' Αρικμ. Δ11γ/0/9/7 ΦΕΚ 363/19-02-2013 Β’ τεφχοσ «Αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ 

Ενιαίων Τιμολογίων ζργων Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν, Λιμενικϊν, Οικοδομικϊν, Ρραςίνου και 

Θλεκτρομθχανολογικϊν Εργαςιϊν Οδοποιίασ, Υδραυλικϊν και Λιμενικϊν». 

2.8 Τθν εγκφκλιο 26/4-10-2012 περί "ζγκριςθσ Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) με 

υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα". 

2.9 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ αποφάςεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, ερμθνευτικι εγκφκλιοσ κ.λ.π.) που διζπει τθν 

εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΜΕΛΕΣΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

3.1 Θ ςυμμετοχι ςτθ Δθμοπραςία (υποβολι προςφοράσ) αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 

διαγωνιηόμενοι ζχουν πλιρθ γνϊςθ όλων των ςυμβατικϊν ςχεδίων και τευχϊν τθσ εργολαβίασ που 

αναφζρονται ςτθ Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ και ότι κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ των ζλαβαν υπόψθ 

τουσ όλουσ τουσ όρουσ των ςτοιχείων αυτϊν. 

3.2 Θ ςυμμετοχι ςτθ Δθμοπραςία (υποβολι προςφοράσ) αποτελεί ακόμθ αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 

διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφκεί και ελζγξει πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία του ζργου και ζχουν 

πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ του και ειδικότερα ότι αφορά τισ πθγζσ 

λιψθσ υλικϊν, τισ κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφϊν, τθ μεταφορά, 

διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ και οδϊν προςπζλαςθσ, τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ που 

ςυνικωσ επικρατοφν, τισ διάφορεσ διακυμάνςεισ τθσ ςτάκμθσ των νερϊν, των ποταμϊν ι χειμάρρων, 

τισ παλίρροιεσ ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο του ζργου, τθ μορφι και κατάςταςθ του 

εδάφουσ, το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των υλικϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι του ζργου και 

μποροφν να εκμεταλλευτοφν το είδοσ και τα μζςα (μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ) που κα 

χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και γενικά οποιαδιποτε άλλα 

κζματα μποροφν κατά τον οποιοδιποτε τρόπο να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ 

αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3.3 Θ υπογραφι από τον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του παρόντοσ ζργου, ςθμαίνει ότι αυτόσ 

αποδζχεται και αναλαμβάνει ανεπιφφλακτα να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν 

από τουσ παραπάνω όρουσ και ςυνκικεσ. Θ τυχόν παράλειψι του να ενθμερωκεί για κάκε δυνατι 

πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ ςυνκικεσ καταςκευισ του ζργου, δεν τον 

απαλλάςςει από τθν ευκφνθ του για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Σχετικά με τθν προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ και το 

χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ και 

τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
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Σε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι 

και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία το 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δϊδεκα (12) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 

τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα είναι το αναλυτικό 

πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου και αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου. Αν θ Ζγκριςθ δεν γίνει 

μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία ι αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι δεν ηθτιςει γραπτά θ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία διευκρινίςεισ ι αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει 

εγκρικεί. Αναπροςαρμογζσ του χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το 

αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του 

αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται τθν 

επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του 

αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα, ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 141 του Ν. 4412/2016. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου θ οποία κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Το χρονοδιάγραμμα 

ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν χρονικι ανάλυςθ των 

ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι 

ζκκεςθ. Σε ζργα προχπολογιςμοφ άνω του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ είναι υποχρεωτικι θ 

ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. 

Σε ζργα μικρότερου προχπολογιςμοφ μπορεί να προβλζπεται θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ 

μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται 

λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ 

εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. (άρκρο 145 του Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΟΟΣΟ 

Το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου (εργολαβικό ποςοςτό) επί τθσ αξίασ των 

εργαςιϊν, που προκφπτει με βάςθ τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν και τισ τυχόν τιμζσ μονάδασ 

νζων εργαςιϊν, ορίηεται - ςφμφωνα με τθν αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 ςυμφωνία μεταξφ Εργολθπτικϊν 

Ενϊςεων και Ρ.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπωσ ιςχφει ι τυχόν μελλοντικζσ ςυμφωνίεσ (άρκρο 53 παρ. 7κ του N. 

4412/2016)- ςε δεκαοκτϊ τοισ εκατό (18%) ανεξαρτιτωσ πθγισ χρθματοδότθςθσ. 

5.1 Στα γενικά ζξοδα και όφελοσ του αναδόχου, για τα οποία αυτόσ αμείβεται ςφμφωνα με το νόμο 

περιλαμβάνονται αφ' ενόσ όλεσ οι δαπάνεσ, άμεςεσ ι ζμμεςεσ και επιβαρφνςεισ του αναδόχου για τισ 

οποίεσ αυτόσ δεν αποηθμιϊνεται με τισ τιμζσ του τιμολογίου τθσ ςυμβάςεωσ και οι οποίεσ είναι 

αναγκαίεσ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και αφ’ ετζρου το 

κζρδοσ του. 

5.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται οι κάτωκι δαπάνεσ και επιβαρφνςεισ: α) Οι δαπάνεσ 

ςε προςωπικό, οικιματα κλπ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία γραφείου του αναδόχου, για τθν επίβλεψθ 
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για λογαριαςμό του τθσ εκτελζςεωσ του ζργου και τθν εκπλιρωςθ των ςυναφϊν ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων (χαράξεισ επί του εδάφουσ, τιρθςθ θμερολογίου, ςφνταξθ επιμετριςεων, βιβλίο 

καταμετριςεων αφανϊν εργαςιϊν, πρωτοκόλλων αφανϊν εργαςιϊν, λογαριαςμϊν - πιςτοποιιςεων 

κλπ). β) Οι δαπάνεσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν, που τυχόν ζγιναν από υπαιτιότθτα του αναδόχου 

ςτο ζργο ι από το ζργο ςε τρίτουσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων που καταβλικθκαν γι' αυτζσ. 

γ) Οι δαπάνεσ για τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, για τθ δθμοπραςία του ζργου, ςυμφωνθτικοφ 

κλπ. 

5.3 Για ζργο που εκτελείται κατά το απολογιςτικό ςφςτθμα, εν όλω ι εν μζρει, προκακορίηεται 

λεπτομερϊσ ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ ποιεσ δαπάνεσ βαρφνουν το ζργο (τον κφριο του ζργου) και ποιεσ τον 

ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

6.1 Οι πλθρωμζσ του αναδόχου υπόκεινται ςτισ επιβαρφνςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ τθσ 

Δθμοπραςίασ και ςτθν ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

6.2 Οι βαςικζσ τιμζσ θμερομιςκίων, υλικϊν, μιςκωμάτων μθχανθμάτων και αυτοκινιτων και 

κομίςτρου, που χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό των τιμϊν μονάδασ του Τιμολογίου Μελζτθσ, 

περιλαμβάνουν όλεσ τισ κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ αυτϊν (δθλαδι φόρουσ, τζλθ, χαρτόςθμο, δαςμοφσ, 

ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ.) οποιαδιποτε δε απαλλαγι από τισ επιβαρφνςεισ αυτζσ που τυχόν κα δοκεί 

κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου κακϊσ και οποιαδιποτε πρόςκετθ επιβάρυνςθ που τυχόν κα 

επιβλθκεί, δεν ζχουν καμία επίπτωςθ ςτο εργολαβικό αντάλλαγμα γιατί κεωροφνται ότι καλφπτονται 

από τθ δαπάνθ ανακεϊρθςθσ τιμϊν. Τα παραπάνω ιςχφουν και για τισ τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν 

που τυχόν κα κανονιςτοφν. 

6.3 Σε κάκε λογαριαςμό ο ανάδοχοσ πρζπει να επιςυνάπτει τα παρακάτω ςτοιχεία: α. Επίςθμο 

Τιμολόγιο β. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. γ. Αποδεικτικά ςτοιχεία πλθρωμισ των 

επιβαρφνςεων που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ τθσ Δθμοπραςίασ (οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων κατά τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ). δ. Βεβαίωςθ του Λδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΛΚΑ) για τθν καταβολι των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ΛΚΑ, δωρόςθμα και ςυνειςπραττομζνων ειςφορϊν άλλων Αςφαλιςτικϊν 

Οργανιςμϊν). 

6.4 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει τθν αναγγελία του ζργου ςτο ΛΚΑ και να καταβάλλει -αν 

χρειαςτεί - τθν προκαταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟ 

7.1 Συμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι οι τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου τθσ μελζτθσ, μειωμζνεσ 

κατά το αντίςτοιχο ποςοςτό ζκπτωςθσ που προςζφερε ο ανάδοχοσ ςτθν προςφορά ποςοςτϊν 

ζκπτωςθσ και αυξθμζνεσ κατά το εργολαβικό ποςοςτό, για γενικά ζξοδα και για όφελοσ του αναδόχου. 

Οι τιμζσ αυτζσ αναφζρονται ςε εργαςίεσ που ζχουν πλιρωσ περαιωκεί, ανταποκρίνεται απολφτωσ 

ςτουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ και ζχουν επιμετρθκεί όπωσ κακορίηεται απ' αυτι (ςτισ ςχετικζσ -

προδιαγραφζσ κλπ). Για πιςτοποιοφμενεσ θμιτελείσ εργαςίεσ, ςτον αντίςτοιχο λογαριαςμό του 

Αναδόχου κα εφαρμόηονται τιμζσ μονάδοσ μικρότερεσ των τιμϊν του τιμολογίου, ανάλογα με το 

μζγεκοσ και το είδοσ των εργαςιϊν που υπολείπονται για τθ ςυμπλιρωςθ επί μζρουσ εργαςιϊν των 

οικείων κονδυλίων όπωσ προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ. 7.2 Οι ςυμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ, 

αυξθμζνεσ κατά το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου (εργολαβικό ποςοςτό), 

περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που χρειάηονται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 
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καλφπτουν όλεσ τισ άμεςεσ ι ζμμεςεσ δαπάνεσ του αναδόχου και αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςι του 

για τθν - ςφμφωνα με τα παραπάνω - εκτζλεςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν ανακεϊρθςθ τιμϊν, 

ανεξάρτθτα από το κόςτοσ που πραγματοποιικθκε για τθν καταςκευι τθσ, τον τρόπο και ςυνκικεσ που 

εκτελζςκθκε (δια μθχανικϊν μζςων θ δια χειρόσ κλπ), τθν εκτελεςκείςα ποςότθτα κλπ.. 7.3 Στισ 

ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδοσ εργαςιϊν και το εργολαβικό ποςοςτό περιλαμβάνονται όλεσ οι 

επιβαρφνςεισ και ειδικζσ δαπάνεσ του αναδόχου για τθν ζντεχνθ και όπωσ κακορίηεται από τθ 

ςφμβαςθ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. Θ ανάλυςθ τιμϊν που τυχόν ςυνοδεφει το τιμολόγιο και ο τρόποσ 

εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ που περιγράφεται ςτθν ανάλυςθ, οι αποδόςεισ του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ, το είδοσ και οι αποδόςεισ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, οι ποςότθτεσ των υλικϊν και 

εφοδίων κλπ, είναι ςτοιχεία ενδεικτικά και όχι κακοριςτικά τθσ εργαςίασ του τιμολογίου που αφοροφν. 

Ενδεικτικϊσ και όχι περιοριςτικϊσ μνθμονεφονται οι κάτωκι επί μζρουσ δαπάνεσ: 

α) Οι κάκε φφςεωσ δαπάνεσ, οι ςυναφείσ με το εργατοτεχνικό προςωπικό εκτελζςεωσ του ζργου 

δθλ. θ κακαυτό αμοιβι του με τισ επαυξιςεισ για νυκτερινι, υπερωριακι θ επικίνδυνθ εργαςία 

κλπ, όλεσ οι επιβαρφνςεισ για κφρια αςφάλιςθ και τισ, ςφμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικζσ 

αςφαλίςεισ και κλαδικά ταμεία, οι δαπάνεσ για τθ μεταφορά και επαναφορά του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ του ζργου από τον τόπο διαμονισ του ςτα εργοτάξια ι τθν καταςκευι 

καταλυμάτων ςτεγάςεϊσ τουσ μετά των ςυναφϊν εγκαταςτάςεων για ςτοιχειϊδθ διαβίωςθ 

(φωτιςμό, φδρευςθ, κζρμανςθ) κλπ. 

β) Οι κάκε φφςεωσ δαπάνεσ για τθν παραγωγι ι προμικεια από το εμπόριο των υλικϊν και 

εφοδίων που χρειάηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου με τισ δαπάνεσ φορτοεκφορτϊςεων και 

μεταφορϊν, κυρίωσ και ενδιάμεςων, μζχρι τον τόπο τθσ χρθςιμοποιιςεϊσ τουσ, δθλαδι οι 

δαπάνεσ για τθν ίδρυςθ και λειτουργία εργοταξίων, λατομείων και ορυχείων, αποκθκϊν ι χϊρων 

εναποκζςεωσ υλικϊν μετά τθσ διαμορφϊςεωσ αυτϊν, μονάδων παραγωγισ ςκυροδεμάτων ι 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων ι τεχνικϊν ογκολίκων κλπ, ι δθμιουργία ςυνεργείων 

ςυντθριςεωσ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, ξυλουργείων, μθχανουργείων κλπ και οι δαπάνεσ δια τθν 

αποηθμίωςθ των ιδιοκτθτϊν των γθπζδων όπου κα εγκαταςτακοφν αυτά. 

γ) Οι δαπάνεσ για τθν προμικεια ι μίςκωςθ, μεταφορά ςτον τόπο του ζργου, λειτουργία, 

ςυντιρθςθ και επιςκευι του αναγκαίου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

δ) Οι δαπάνεσ για τον εργαςτθριακό ζλεγχο των παραγομζνων ι προμθκευόμενων από τον 

ανάδοχο υλικϊν και εφοδίων και (εφόςον κακορίηεται ςτθ ςφμβαςθ) οι δαπάνεσ για τθν ίδρυςθ 

και λειτουργία, κοντά ςτο ζργο, εργαςτιριο δοκιμαςίασ υλικϊν και εφοδίων. 

Επίςθσ οι δαπάνεσ εργαςτθριακϊν ελζγχων του καταςκευαηόμενου ζργου ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ εγκυκλίουσ. 

ε) Οι δαπάνεσ καταςκευισ και ςυντθριςεωσ των οδϊν προςπελάςεωσ προσ τουσ χϊρουσ π.χ. 

αποκζςεων προϊόντων εκςκαφϊν. 

ςτ) Οι δαπάνεσ ςυντθριςεωσ του ζργου μζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ του, ςφμφωνα με όςα 

κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και λοιπό προςωπικό του, που 

απαςχολείται ςτο εργοτάξιο του ζργου, ςτουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 

αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ, κ.λπ.), ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ για τουσ Οργανιςμοφσ αυτοφσ διατάξεισ. 

Εάν το προςωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ αυτζσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ αναγνωριςμζνεσ από το Κράτοσ. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει εγκαίρωσ και αμελλθτί όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αποτροπι 

ατυχθμάτων ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του ζργου και να εφαρμόηει πιςτά τισ διατάξεισ του 

κανονιςμοφ αςφαλείασ κατά εργατικϊν ατυχθμάτων κακϊσ και όλεσ τισ υποδείξεισ των αρμοδίων 

κρατικϊν οργάνων (του Υπουργείου Εργαςίασ, των Αςτυνομικϊν Αρχϊν κλπ). 

Οι δαπάνεσ για τθν κατά το ανωτζρω αςφάλιςθ περιλαμβανόμενεσ ςτθν προςφορά του αναδόχου, 

βαρφνουν αποκλειςτικά και εξ' ολοκλιρου αυτόν, ο οποίοσ υπζχει εκ ολοκλιρου και τθν αςτικι και 

ποινικι ευκφνθ για τυχόν επί ςυμβαίνοντα ςτο ζργο εργατικά ατυχιματα. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ - ΗΜΑΝΗ - ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ και με δικι του ευκφνθ να εφαρμόηει - ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

του ζργου - όλεσ τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία (αςφάλεια, 

υγιεινι κ.λπ.) των εργαηομζνων ςτο ζργο, του κοινοφ, των γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν και γενικά κάκε 

τρίτου, ενδεικτικά αναφερομζνων των διατάξεων: 

α. Του Ρ.Δ. τθσ 14.3.1934 «περί υγιεινισ και αςφάλειασ των εργατϊν και υπαλλιλων των πάςθσ 

φφςεωσ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εργοςταςίων, εργαςτθρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 1́12/1934). 

β. Του Ρ.Δ. 778/1980 «περί υγιεινισ και αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν » (ΦΕΚ 

Α 1́93/1980) 

γ. Του Ρ .Δ. 1073/1981 «περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν και πάςθσ φφςεωσ 

ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ» (ΦΕΚ Α 2́60/1981). 

δ. Του Ρ.Δ. 447/75, περί αςφάλειασ των εν ταισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων μιςκωτϊν 

ε. Του Ρ.Δ. 770/80, περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν 

ςτ. Εκτόσ των παραπάνω Ρ.Δ. ζχει εφαρμογι και κάκε άλλο εν ιςχφει κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ 

Διάταγμα ι Νόμοσ όπωσ π.χ. το Ρ.Δ. 475/75. 

Πλεσ οι δαπάνεσ που χρειάηονται για τθ λιψθ των μζτρων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

(εγκαταςτάςεισ, καταςκευζσ κ.λπ.) βαρφνουν τον ανάδοχο και καλφπτονται από το εργολαβικό 

ποςοςτό αυτοφ. Τα ίδια ιςχφουν και για τθν απομάκρυνςθ - μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν - των 

παραπάνω εγκαταςτάςεων, καταςκευϊν κ.λπ. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ που χρειάηεται να γίνει 

αντιςτιριξθ ι προςταςία γειτονικισ καταςκευισ, οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ που πρζπει και οφείλει να 

εκτελζςει ο ανάδοχοσ για τθν αποφυγι ηθμιϊν προσ τρίτουσ ι προσ το ζργο (προςτατευτικζσ 

καταςκευζσ) αποηθμιϊνονται με βάςθ τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν -ι αν χρειαςτεί - με 

τιμζσ μονάδασ νζων εργαςιϊν. 

Ο ανάδοχοσ κα εφαρμόςει τισ διατάξεισ που προβλζπονται ςτθν Ρρότυπθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι 

ςθμάνςεωσ εκτελουμζνων ζργων και κα τοποκετιςει τα απαιτοφμενα, ανάλογα με τθ φφςθ των ζργων 

(Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κλπ), ςιματα και πινακίδεσ γενικά αςφαλείασ και επιπλζον κα 

ζχει τθν επιμζλεια για τθν ςυντιρθςθ αυτϊν κατά το χρόνο δωρεάν ςυντθριςεωσ των ζργων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ζνα μινα από τθν εγκατάςταςι του ςτο ζργο να προμθκευτεί και να 

τοποκετιςει καλαίςκθτεσ πινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου που καταςκευάηεται. Οι διαςτάςεισ των 

πινακίδων, ο αρικμόσ αυτϊν, οι αναγραφόμενεσ ενδείξεισ (ονομαςία ζργου, κφριοσ ζργου, 

διευκφνουςα υπθρεςία, μελετθτισ ανάδοχοσ, προχπολογιςμόσ ζργου και xρoνoλογίεσ ενάρξεωσ και 

περαίωςθσ), ο χρωματιςμόσ, τρόποσ ςτθρίξεωσ και οι κζςεισ τοποκετιςεϊσ των κα κακοριςκοφν κατά 

τθν εγκατάςταςθ του αναδόχου από τθ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία. Οι δαπάνεσ προμθκείασ 
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μεταφοράσ και τοποκετιςεωσ των πινακίδων αυτϊν βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου και 

περιλαμβάνονται ανθγμζνωσ ςτισ τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου (μελζτθσ ι προςφοράσ) και τα γενικά 

του ζξοδα. Στθν περίπτωςθ μθ ςυμμορφϊςεωσ του αναδόχου ςτθν κακοριηομζνθ ανωτζρω μθνιαία 

προκεςμία θ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία δικαιοφται να προβεί ςτθν προμικεια, μεταφορά και 

τοποκζτθςι τουσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊςει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία όλεσ 

τισ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ς’ αυτόν κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και που αναφζρονται ςε υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ, 

υγιεινισ κ.λπ. 

Ο ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ και φζρει εξ ολοκλιρου τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα 

ι βλάβθ που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ, από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι 

ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου και οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων 

αςφαλείασ του άρκρου αυτοφ. 

Υποχρζωςθ υποβολισ φακζλου ΣΑΥ – ΦΑΥ και ΡΡΕ. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ορίςει και να κάνει γνωςτό εγγράφωσ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, 

του ι των ςυντονιςτϊν Αςφάλειασ και Υγείασ. Επίςθσ όπου υπάρχει ανάγκθ κα χρθςιμοποιοφνται 

υπάλλθλοι του αναδόχου, για αςφαλι κακοδιγθςθ πεηϊν και τροχοφόρων, για τθν αςφαλι και 

απρόςκοπτθ κυκλοφορία ςτισ οδοφσ και ςτισ παρακαμπτθρίουσ και ςτισ προςπελάςεισ. 

Για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ εν γζνει ιςχφουν τα αντίςτοιχα άρκρα του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ - ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ με δικζσ του δαπάνεσ και ευκφνθ - πριν από τθν παράδοςθ για χριςθ 

κάκε τμιματοσ του ζργου κακϊσ και μετά τθν αποπεράτωςθ ολόκλθρου του ζργου, αλλά πριν από τθ 

λιξθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ αυτοφ - να αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ 

χϊρουσ κάκε τμιματοσ του ζργου, από τουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ, από τουσ γφρω χϊρουσ και γενικά 

από το εργοτάξιο τα υλικά που περίςςεψαν (χριςιμα ι άχρθςτα), τα απορρίμματα (μπάηα), τα 

ικριϊματα, τα εργαλεία, τα μθχανιματα και τισ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ αυτϊν, τισ προςωρινζσ 

εγκαταςτάςεισ του ζργου, τα περιφράγματα του εργοταξίου, τισ προςτατευτικζσ καταςκευζσ που 

ζγιναν για οποιοδιποτε λόγο και που κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ δεν χρειάηονται 

πλζον και γενικά να αποκρίνει κάκε βοθκθτικό ζργο, εγκατάςταςθ, καταςκευι κ.λπ. που κατά τθν 

κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ είναι άχρθςτθ ι επιηιμια για τθν λειτουργία του ζργου, να 

ιςοπεδϊςει τουσ χϊρουσ που είχαν εγκαταςτακεί ι αποτεκεί όλα τα παραπάνω, να παραδϊςει 

κακαροφσ όλουσ τουσ χϊρουσ του ζργου, τουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ, τουσ γφρω χϊρουσ και το 

εργοτάξιο γενικά και να μεριμνιςει για ότι χρειάηεται προκειμζνου το ζργο να παραδοκεί ζτςι ϊςτε να 

μπορεί να λειτουργιςει κανονικά και απρόςκοπτα. 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ 

περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ και πρζπει να εκπλθρωκοφν μζςα ςτισ ςυμβατικζσ 

προκεςμίεσ του ζργου. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
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Στθν περίπτωςθ που από τισ ςυνκικεσ του εδάφουσ προκφψει ότι χρειάηεται να γίνουν ςυμπλθρϊςεισ 

και προςαρμογζσ τθσ μελζτθσ του ζργου, τότε - ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν. 

4412/2016 - επιτρζπεται ο κφριοσ του ζργου να ανακζςει απευκείασ ςτον ανάδοχο τθν εκπόνθςθ των 

μελετϊν που χρειάηεται να γίνουν για τον παραπάνω ςκοπό και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλάβει 

τθν εκπόνθςθ των μελετϊν αυτϊν. Θ εκπόνθςθ αυτι κα γίνει με βάςθ ειδικι ςφμβαςθ που κα 

καταρτιςκεί για το ςκοπό αυτό, θ οποία κα περιλαμβάνει όλουσ τουσ όρουσ εκπόνθςθσ , ζγκριςθσ και 

αμοιβισ των ςχετικϊν μελετϊν και κα διζπεται από όλεσ τισ ιςχφουςεσ για μελζτεσ διατάξεισ (Ν. 

716/1977, Ρ.Δ. 194/1979, Ρ.Δ. 696/1974, κοινζσ αποφάςεισ υπ ́ αρικμ . Α 3ε/03/267/1974 ι Γ 

2/0/1/161/1975 των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμοςίων Ζργων κ.λπ.) πλθν των διατάξεων που 

αναφζρονται ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ μελετϊν. 

Για τθν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ του ζργου ιςχφουν τα του Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΤΛΙΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΕΓΚ/ΕΙ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με δικζσ του δαπάνεσ και ευκφνθ, να φυλάςςει τα υλικά, 

μθχανιματα, εργαλεία κ.λπ. που κα παραδοκοφν ς’ αυτόν από τον κφριο του ζργου για ενςωμάτωςθ ι 

χριςθ. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, με δικζσ του δαπάνεσ και ευκφνθ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, να μεριμνιςει για τθν καταςκευι όλων των προςωρινϊν εγκαταςτάςεων 

που χρειάηονται για τθν καταςκευι όλων των προςωρινϊν εγκαταςτάςεων που χρειάηονται για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ εργολαβίασ ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ 

Αρχζσ. 

Οι προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ αυτζσ είναι: 

α. Υπόςτεγα αποκικευςθσ, κάλαμοι διαμονισ και αφοδευτιρια προςωπικοφ, γραφεία, 

εργαςτιρια κ.λπ. 

β. Τα απαιτοφμενα γραφεία για το προςωπικό τθσ Επίβλεψθσ τθσ Υπθρεςίασ που πρζπει να 

διακζτουν τισ ςτοιχειϊδεισ ανζςεισ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία και τθν υγιεινι διαβίωςθ, 

δθλαδι επίπλωςθ, όργανα μζτρθςθσ, φωτιςμό, κζρμανςθ, φδρευςθ, τθλεφωνικι ςφνδεςθ, 

αφοδευτιριο κ.λπ. 

Οι κζςεισ των πθγϊν λιψεωσ υλικϊν εφόςον αυτζσ κα παραχωρθκοφν από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 

κακορίηονται ςτο τεφχοσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ του ζργου. Αν από τα πράγματα προκφπτει αδυναμία 

χρθςιμοποιιςεωσ εν όλω ι εν μζρει των πθγϊν αυτϊν λιψεωσ υλικϊν που ςυμβατικά κακορίηονται, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφνται να ανεφρει και να προτείνει άλλεσ πθγζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά 

τθσ ζγκριςθ από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ αυτι κα κανονίηονται τιμζσ μονάδοσ 

νζων εργαςιϊν για τυχόν επί πλζον θ επί ζλλατον δαπάνεσ. 

Αν δεν κακορίηονται από τθν ςφμβαςθ οι πθγζσ λιψεωσ υλικϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανεφρει 

και να δθλϊςει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ πθγζσ που κα χρθςιμοποιιςει για τθν καταςκευι του 

ζργου. Θ χρθςιμοποίθςθ των πθγϊν αυτϊν, που δεν κα ζχουν καμία επίπτωςθ ςτισ τιμζσ που 

προςζφερε για τθν εκτζλεςθ των επί μζρουσ εργαςιϊν κα γίνει μόνο μετά τθν ζγκριςθ τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Απαραιτιτωσ πριν από τθ λιψθ αδρανϊν θ άλλων φυςικϊν υλικϊν 
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(επιχϊςεων κλπ) από τισ προτεινόμενεc κζςεισ πρζπει με δαπάνεσ και ευκφνθ του αναδόχου να 

ςυντάςςεται και να εγκρίνεται ςχετικι μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 

Για τα ενςωματοφμενα ςτο εγκεκριμζνο ζργο υλικά, εφόδια, μθχανικό και θλεκτρικό εξοπλιςμό κλπ κα 

τθροφνται από τον ανάδοχο οι διατάξεισ τθσ Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 

Ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 138 του N. 

4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο, όλα τα 

προβλεπόμενα από τουσ όρουσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.Δ. 447/75, όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε 

και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα. 

Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ 

κάκε κατά νόμων αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ 

των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ υποχρεϊνεται να υποβάλει τισ 

αναγκαίεσ αιτιςεισ για παροχζσ και ςυνδζςεισ με ΔΕΔΔΘΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ. και να καταβάλει κάκε 

δυνατι φροντίδα για τθν πραγματοποίθςθ τουσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει Ρινακίδα Ρλθροφόρθςθσ ςτο εργοτάξιο και ςε εμφανζσ 

ςθμείο. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Για τθν επιμζτρθςθ των εργαςιϊν εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 136 του N. 4412/2016. 

Για τθν επιμζτρθςθ των εργαςιϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Τιμολόγιο Μελζτθσ του ζργου και ςτισ 

εγκεκριμζνεσ και ιςχφουςεσ αναλφςεισ τιμϊν (ΑΤΟΕ, ΑΤΘΕ κ.λ.π.). 

Αν για κάποια εργαςία δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ επιμζτρθςθσ, κα επιμετρείται και 

κα πλθρϊνεται με βάςθ τισ πραγματικά και μόνον εκτελεςκείςεσ μονάδεσ, μθ λαμβανόμενθσ υπόψθ 

οποιαδιποτε άλλθσ ςυνικειασ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει το ζργο, εφόςον ο προχπολογιςμόσ του υπερβαίνει το 

ποςό των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000,00) ευρϊ χωρίσ το Φ.Ρ.Α. (άρκρο 144 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Για κάκε εργολαβία, με μζριμνα του αναδόχου τθρείται θμερολόγιο ςε βιβλιοδετθμζνα διπλότυπα 

αρικμθμζνα φφλλα. Το θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό 

τρόπο, ςε αυτό ιδίωσ: 

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 

β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το 

προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω 

υπερθμερίασ του εργοδότθ, 
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δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν . Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 

πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ 

κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα με 

τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν 

κακυςτεριςεισ, επίςθσ περιλαμβάνεται ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ 

εργαςιϊν 

αα) τισ εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ββ) ζκτακτα περιςτατικά και 

γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ 

ιδιοκτιτεσ, 

δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Το θμερολόγιο τθρείται με μζριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόςωπό του και από 

εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ όταν αυτό παρίςταται ςτο εργοτάξιο. Το ζνα αποκοπτόμενο φφλλο 

περιζρχεται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία εντόσ επτά (7) θμερϊν, με μζριμνα του εντεταλμζνου οργάνου 

τθσ επίβλεψθσ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο 

αποτελοφν πλθροφοριακά ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθ δφναμθ απαςχολοφμενου 

προςωπικοφ και μθχανθμάτων και γενικά για τθν παροχι εικόνασ προόδου του ζργου. 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον 

ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να 

ηθτθκεί από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, 

φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων. Σε μεγάλα ζργα, 

για κάκε εργοτάξιο ςε διακριτι γεωγραφικι ενότθτα κα πρζπει να τθροφνται χωριςτζσ θμεριςιεσ 

αναφορζσ προόδου ι θμερολόγιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Στισ περιπτϊςεισ 

μικρϊν ζργων μπορεί θ Διευκφνουςα Υπθρεςία να ορίςει τθν τιρθςθ του θμερολογίου κατά άλλο 

ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο χρονικό διάςτθμα ι και τθ μθ τιρθςθ 

θμερολογίου. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραλείπει τθν υποχρζωςι του για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου, επιβάλλεται 

ειδικι ποινικι ριτρα που κακορίηεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 

εκατό (100), οφτε ανϊτερθ των πεντακοςίων (500) ΕΥΩ, για κάκε θμζρα παράλειψθσ, αναλόγωσ με το 

φψοσ τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ του ζργου. Θ ειδικι ποινικι ριτρα επιβάλλεται από τθ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία, φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ, ςτθν οποία ο επιβλζπων αναφζρει 

εγγράφωσ τθν παράλειψθ τιρθςθσ. (άρκρο 146 του Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΟΚΙΜΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ -ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΟΤ 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ - μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ καταςκευισ των εγκαταςτάςεων του 

ζργου και πριν από τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ αυτοφ - να εκτελζςει με δικά του 

μζςα, όργανα και δαπάνεσ όλεσ τισ δοκιμζσ που χρειάηονται, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που 
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ιςχφουν, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι να πραγματοποιθκοφν πλιρωσ τα αποτελζςματα που 

απαιτοφνται, οπότε και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα υπογράφεται από τον 

επιβλζποντα μθχανικό και τον ανάδοχο και κα μνθμονεφεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ καταςκευισ των εγκαταςτάςεων του ζργου και μζςα 

ςε δφο (2) μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου, να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία 

τθν τελικι επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου 

«όπωσ καταςκευάςτθκε», χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι. Υποβάλει επίςθσ πλιρεισ και λεπτομερείσ οδθγίεσ 

χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων. Επίςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει πριν από τθν 

παράδοςθ των εγκαταςτάςεων να διδάξει το προςωπικό του κυρίου του ζργου τθν χριςθ και το 

χειριςμό των εγκαταςτάςεων. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ 

ςυντιρθςι του, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 του Ν. 4412/2016 και τθν παρ. 2 του 

άρκρου 172 του Ν. 4412/2016 και μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, 

ορίηεται γενικά ςε δεκαπζντε (15) μινεσ, υπό τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ που κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ιταν θ προςαφξθςθ του χρόνου 

εγγφθςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ ςτ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 86 του Ν. 4412/2016. 

Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 171 

τοτ Ν.4412/2016, είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι 

κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. Εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κλοπϊν ι 

βανδαλιςμϊν από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου εκτελοφνται με 

ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται ςτον ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από 

τθν υπθρεςία. 

Θ επιτροπι οριςτικισ παραλαβισ του ζργου ελζγχει κατά τθ διάρκεια τθσ παραλαβισ και τθν 

κατάςταςθ τθσ ςυντθριςεωσ του ζργου. Εάν θ ςυντιρθςθ του ζργου ζγινε πλθμμελϊσ θ επιτροπι 

αναβάλλει τθν παραλαβι μζχρι ςυντελζςεωσ άρτιασ ςυντθριςεωσ. 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ. Τ.  
 

 
 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ. Τ.  
 

 
 

 

 

Βαζίιεηνο Ρνπκειηψηεο 

Π.Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

 

Νηθφιανο Υξ. 

Βαξδαιάρνο 

Γηπι.Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θνο 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 
    
Αρ. Μελζτθσ:  43/2020 

Ζργο: Ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 
ανεμόμυλων  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

1. ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ ΕΓΟΥ 

Ο Φάκελοσ αςφαλείασ και υγειάσ του ζργου περιλαμβάνει το μθτρϊο του ζργου και οδθγίεσ 

και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφαλείασ και υγείασ τα οποία κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςε όλθ τθν διάρκεια ηωισ του ζργου 

(ςυντιρθςθ, μετατροπι, κακαριςμόσ κλπ). Οι οδθγίεσ αυτζσ κα εφαρμόηονται και κατά τθν 

καταςκευι του ζργου όταν εκτελοφνται εργαςίεσ ςε υφιςτάμενα δίκτυα. 

Οι οδθγίεσ αυτζσ κα εφαρμόηονται και κατά τθν καταςκευι του ζργου όταν εκτελοφνται 

εργαςίεσ ςε υφιςτάμενα δίκτυα. 

2. ΜΘΤΩΟ ΕΓΟΥ 

Κατά τθν φάςθ τθσ μελζτθσ μθτρϊο ζργο κεωροφνται τα ςχεδία, οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, 

θ Τεχνικι Ζκκεςθ - Τεχνικι Ρεριγραφι, τα τεφχθ υπολογιςμϊν, και κάκε τεχνικό ςτοιχείο ι 

οδθγία περιλαμβάνεται ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. Με τθν ζναρξθ και τθν πρόοδο τθσ 

καταςκευισ οι οποιεςδιποτε αλλαγζσ κα τροποποιοφν και κα ςυμπλθρϊνουν αντίςτοιχα τα 

ςτοιχεία του Μθτρϊου και κα ενςωματϊνονται ςε αυτό. 

3.ΟΔΘΓΛΕΣ ΚΑΛ ΚΛΣΛΜΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΣΕ ΚΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ 

3.1. ΓΕΝΛΚΑ 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ παραγράφου επικεντρωνεται ςτουσ κινδυνουσ που 

προκυπτουν από τον ιδιαιτερο χαρακτθρα του εργου (εργαςια ςε περιοριςμενο υπογειο 

χωρο με παρουςια υγρων). Δεν μασ απαςχολουν δθλαδθ ςτθν παρουςα οι κινδυνοι κατα τθν 

καταςκευθ, ανακαταςκευθ και ςυντθρθςθ από εκςκαφεσ, χρθςθ μθχανθματωνκ.λ.π. που 

δεν εχουν ςχεςθ με τθν ιδιαιτεροτθτα τθσ εργαςιασ. 

3.1.1. ΛΔΛΑΛΤΕΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΛΑΣ - ΧΘΣΛΜΟΛ ΟΟΛ 

Θ ιδιαιτεροτθτα τθσ εργαςιασ ςτα δικτυα αποχετευςθσ και οι κινδυνοι ςε αυτθν προκυπτει 

βαςικα από δυο παραγοντεσ 

Είναι εργαςια ςε περιοριςμενο χωρο 

Ο οροσ “περιοριςμενοσ χωροσ” (confined space) εχει μια πλατια ερμθνεια ςτα υδραυλικα 

εργα . Μερικοι χωροι εργαςιεσ ανταποκρινονται αναμφιβολωσ απολυτα ςτθν εννοια του 

περιοριςμενου χωρου οπωσ δεξαμενζσ, αγωγοι κ.λ.π. 
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3.1.2. ΚΛΝΔΥΝΟΛ 

Οι κίνδυνοι για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων κατά τθν εργαςία ζχουν ςαν 

αποτζλεςμα κανατθφόρα ατυχιματα τα οποία ςε μεγάλο βακμό κα μποροφςαν να ζχουν 

αποφευχκεί. 

Κυρίαρχεσ αιτίεσ για τθν εμφάνιςθ αυτϊν των κινδφνων είναι οι εξισ παράγοντεσ: 

 Κακόσ ςχεδιαςμόσ 

 Άγνοια των κινδφνων 

 Ανεπαρκισ εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

 Ζλλειψθ προςοχισ 

Οι κίνδυνοι οι όποιοι παραμονεφουν χωρίηονται ςτισ εξισ ομάδεσ. 

 Κίνδυνοι τραυματιςμϊν 

 Εμφάνιςθ μεγάλων και απότομων παροχϊν ςτο δίκτυο (από ηθμιζσ ) 

3.2. ΡΟΣΩΡΛΚΟ 

Απαγορεφεται θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο απαςχόλθςθ προςωπικοφ κάτω των 18 ετϊν. 

Οι απαςχολοφμενοι ςτισ εργαςίεσ αυτζσ χωρίηονται ςε δυο κατθγορίεσ 

Πςοι από το προςωπικό δεν υποχρεϊνονται από τθν φφςθ τθσ εργαςίασ τουσ να δουλεφουν 

ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ ( π.χ. οδθγοι) 

Στθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται θ διερεφνθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ των και τθσ 

υγείασ των πζραν εκείνων που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ δικισ τουσ εργαςίασ αν και 

καλό κα είναι να υποβάλλονται ζτςι και αλλιϊσ ςε λεπτομερι ιατρικι εξζταςθ. 

Πςοι από το προςωπικό υποχρεϊνονται από τθν φφςθ τθσ εργαςίασ τουσ να δουλεφουν ςε 

περιοριςμζνουσ χϊρουσ (εντόσ ορφγματοσ) 

Τα ατομα αυτα πρεπει να διακετουν τοςο τα καταλλθλα φυςικα προςοντα για τθν εργαςια 

τουσ οςο και τθν ςτοιχειωδθ ικανοτθτα να ςυμμετεχουν ςτθν απαιτουμενθ εκπαιδευςθ τουσ 

. Οι ιατρικεσ εξεταςεισ ςτισ οποιεσ πρεπει να υποβλθκουν πριν τθν εναρξθ τθσ εργαςιασ τουσ 

απαιτειται να είναι οχι μονον λεπτομερεισ αλλα και προςαρμοςμενεσ ςτθν φυςθ τθσ 

εργαςιασ τθν οποιαν προκειται να εκτελεςουν. Οι ιατρικεσ εξεταςεισ πρεπει ετθςιωσ να 

επαναλαμβάνονται και τα αποτελζςματα τουσ να φυλάςςονται. 

Θ εκπαίδευςθ πρζπει να περιλαμβάνει μεταξφ άλλων ςτα παρακάτω: 

 Κακοριςμόσ και αναλυτικι ενθμζρωςθ για τα κακικοντα κατά τθν εργαςίασ τουσ. 

 Ενθμζρωςθ για τισ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ εργαςίασ. 

 Ενθμζρωςθ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ, τουσ βλαπτικοφσ παράγοντεσ και 

ενδεχόμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ. 

 Χειριςμόσ εργαλείων, μθχανθμάτων και οργάνων εργαςίασ 

 Μζτρα αςφάλειασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
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 Μζτρα διάςωςθσ, αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν. 

 Ενθμζρωςθ για τθν υφιςτάμενθ Νομοκεςία και τισ υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ. 

 Χριςθ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/656/ΕΟΚ 

 Ατομικι και Ομαδικι υγιεινισ 

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και 

να ςυμπεριλαμβάνει: 

 Χριςθ εποπτικϊν μζςων 

 Αςκιςεισ πρακτικισ εφαρμογισ και επί τόπου κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

 Για τθν ενθμζρωςθ των εργαηομζνων καλό κα είναι να εκδοκεί ζνα μικρό εφχρθςτο 

και κυρίωσ κατανοθτό ζντυπο που κα περιζχει ςυνοπτικζσ αναφορζσ ςτα παραπάνω 

ςθμεία. 

Για τθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ κα πρζπει: 

 Να είναι ανθρτθμζνα ςε κάκε εργοτάξιο, αντλιοςτάςιο και εν γζνει χϊρο εργαςίασ 

και ςυγκζντρωςθσ του προςωπικοφ Οδθγίεσ Ρρϊτων Βοθκειϊν Τθλζφωνα και 

διευκφνςεισ πρϊτθσ ανάγκθσ κακϊσ και ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν. 

 Να λαμβάνουν γνϊςθ όλων των παραπάνω τα οποία πρζπει να τουσ επεξθγοφνται 

ςε τακτικζσ ςυγκεντρϊςεισ για τθν ενθμζρωςθ τουσ. 

Οι παρακάτω πακιςεισ οι οποίεσ αποκλείουν απαςχόλθςθ ςε δίκτυα αποχζτευςθσ. 

 Απϊλεια ςυνείδθςθσ ( λιποκυμίεσ)  

 Λςτορικό ςπαςμοφ  

 Καρδιοπάκειεσ  

 Υπζρταςθ  

 Άςκμα, βρογχίτιδα θ δφςπνοια κατά τθν κόπωςθ  

 Νόςοσ του Meniere - Μλιγγοσ  

 Κϊφωςθ  

 Κλειςτοφοβία, νευρολογικζσ θ ψυχολογικζσ πακιςεισ  

 Σοβαρά ορκοπεδικά προβλιματα  

 Ραραμορφϊςεισ θ αςκζνειεσ κάτω ακρϊν που περιορίηουν τθν κινθτικότθτα  

 Χρόνιεσ δερματοπάκειεσ  

 Σοβαρι μείωςθ όραςθσ  

 Ανοςμία 

3.2.1 ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να διατίκενται από τθν Υπθρεςία και να 

χρθςιμοποιοφνται από αυτοφσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθν αποφυγι ατυχθμάτων 

προςτατευτικζσ ενδυμαςίεσ. Θ ζνδυςθ αυτι πρζπει να τουσ προςτατεφει αποτελεςματικά 

και να αποτελείται τουλάχιςτον από: 

 Φόρμα εργαςίασ 

 Γάντια εργαςίασ 

 Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό ι το γόνατο) 

 Μάλλινεσ κάλτςεσ 
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Ο εργαηόμενοσ πρζπει να εκπαιδευτεί να εργάηεται άνετα με τθν ζνδυςθ αυτι χωρίσ να 

βρζχει το εςωτερικό τθσ. 

Τα είδθ ζνδυςθσ πρζπει να μποροφν να απολυμανκοφν και να κακαριςτοφν χωρίσ να 

καταςτρζφονται αμζςωσ. Τοφτο πρζπει να γίνεται με επιμζλεια και ςχολαςτικότθτα μετά 

από κάκε χριςθ. Ρρζπει επίςθσ τακτικά να αντικακίςτανται. 

3.2.3. ΑΤΟΜΛΚΘ - ΟΜΑΔΛΚΘ ΥΓΛΕΛΝΘ 

Μετά τθν εργαςία οι εργαηόμενοι πρζπει να πλζνονται ςχολαςτικά ςε όλο το ςϊμα (ντουσ) 

και ςτθν χειρότερθ περίπτωςθ τουλάχιςτον ςτο πρόςωπο, τα χεριά και τουσ βραχίονεσ με 

ςαποφνι και ηεςτό νερό. Συνίςταται επίςθσ ο προςεκτικόσ κακαριςμόσ των νυχιϊν και το 

βοφρτςιςμα τουσ. 

Τα παραπάνω πρζπει να γίνονται και πριν τθν λιψθ οποιαδιποτε τροφισ, πότου και πριν το 

κάπνιςμα ( όπου αυτό επιτρζπεται). 

Στουσ χϊρουσ εργαςίασ πρζπει να απαγορεφεται ςτουσ εργαηόμενουσ όταν θ προςταςία τθσ 

υγείασ τουσ το επιβάλλει να τρϊνε, να πίνουν και να καπνίηουν. 

Σε εργαςίεσ μακράν του εργοταξίου θ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ εργαηόμενουσ να κακαριςτοφν και να αλλάξουν μζςα ςτα οχιματα 

μεταφοράσ εργαλείων και εφοδίων. 

Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν ομαδικι υγιεινι είναι ο τακτικόσ κακαριςμόσ και θ ςυντιρθςθ 

τόςο των εγκαταςτάςεων και χϊρων που διατίκενται ςτο προςωπικό όςο και των οχθμάτων, 

εξοπλιςμοφ και εργαλείων. 

Επίςθσ πζραν τθσ ατομικισ φροντίδασ από κάκε εργαηόμενο για τα ειδι ζνδυςθσ τα οποία 

χρθςιμοποιεί κα πρζπει να γίνεται οργανωμζνα ςυχνόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ 

υποδθμάτων, φόρμασ εργαςίασ, υποδθμάτων, γαντιϊν και ςυχνι ανανζωςθ τουσ. 

3.2.4. ΑΛΚΜΟΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

Σε ίλεσ τισ εργαςίεσ και ιδίωσ ςε δεξαμενζσ όπου είναι πικανόν να δθμιουργθκεί επικίνδυνθ 

ατμόςφαιρα δεν επιτρζπεται να αργάηονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτόσ δε των χϊρων 

εργαςίασ πρζπει να βρίςκονται και άλλοι εργαηόμενοι οι όποιοι πρζπει να κρατοφν επαφι 

με τουσ εργαηομζνουσ εντόσ των χϊρων αυτϊν και κα είναι ζτοιμοι για επζμβαςθ διάςωςθσ. 

Το ίδιο πρζπει να ιςχφει και για απομακρυςμζνουσ χϊρουσ εργαςίασ. 

3.2.5 ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΔΕΜΑΤΟΣ- ΟΦΚΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΘΣ 

3.2.5.1 Ρζραν του αναγκαίου πλυςίματοσ που προαναφζρκθκε μία κατάλλθλθ κρζμα 

λανολίνθσ πριν τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ και μετά το πλφςιμο παρζχει προςταςία και 

εμποδίηει τουσ τραυματιςμοφσ του δζρματοσ μειϊνοντασ ζτςι τουσ κινδφνουσ μόλυνςθσ. 

Λδιαίτερθ φροντίδα πρζπει να δίνεται ςτο κακάριςμα και τθν επίδεςθ κάκε αμυχισ, 

κοψίματοσ, τραφματοσ κλπ του δζρματοσ με υδατοςτεγανό επίδεςμο όςο το δυνατόν πιο 
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ςφντομα μετά τον τραυματιςμό είτε αυτόσ ζχει ςυμβεί κατά τθν εργαςία είτε όχι. Θ 

φροντίδα αυτι πρζπει να γίνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ όταν το δζρμα είναι υγρό ι 

μουςκεμζνο. 

Εργαηόμενοσ που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλθμα πρζπει να απομακρφνεται από τθν 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Κάκε ζνασ που υποφζρει από ςοβαρό τραυματιςμό χωρίσ ςτεγανό 

επίδεςμο πρζπει να απομακρφνεται προςωρινά μζχρι τθν ανάρρωςι του. 

Εάν παραςτεί ανάγκθ να δουλζψει κανείσ χωρίσ τα προςτατευτικά γάντια (εκτζλεςθ 

εργαςιϊν με ςκυρόδεμα ι τοφβλα π.χ.) αμζςωσ μετά κα πρζπει να πλζνεται και να βάηει 

ειδικό αντιςθπτικό. 

3.2.5.2. Τα μάτια πρζπει να προςτατεφονται από οποιαδιποτε επαφι με λφματα και με 

ανακυμιάςεισ επικίνδυνων ουςιϊν ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. Δεν κα πρζπει τα χζρια να 

ζρχονται ςε επαφι με τα μάτια και ιδιαίτερα όταν αυτά πιτςιλιςτοφν ι ερεκιςτοφν δεν 

πρζπει να τρίβονται με τα χζρια. 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο εργαηόμενοσ πρζπει να απομακρφνεται από το ςθμείο εργαςίασ 

και να του παρζχονται οι πρϊτεσ βοικειεσ εάν δε είναι ςοβαρι θ περίπτωςθ να 

μεταφζρεται για ιατρικι φροντίδα. 

Σε μερικζσ περιπτϊςεισ πρζπει να παρζχονται προςτατευτικζσ διατάξεισ για τα μάτια. 

3.2.5.3. Το προςωπικό που απαςχολείται μπορεί να εκτεκεί ςε υπερβολικό κόρυβο τόςο 

δουλεφοντασ μζςα ςε αγωγοφσ και άλλουσ περιοριςμζνουσ χϊρουσ όςο και διπλά ςε 

γεννιτριεσ , αντλίεσ και άλλα μθχανιματα. 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ πρζπει: 

 Να προβλζπεται ακουςτικι προςταςία του εργαηομζνου 

 Να γίνεται απόπειρα μείωςθσ του κορφβου ςτθν πθγι ( θχομόνωςθ ) 

Πταν δεν είναι δυνατι θ μείωςθ του κορφβου ςτθν πθγι και όταν θ μζςθ ατομικι ζκκεςθ 

ςτον κόρυβο υπερβαίνει τα 85 - 90 dB(A) πρζπει να προβλζπεται ακουςτικι προςταςία του 

εργαηομζνου με τθν επιςιμανςθ ότι φορϊντασ αυτι τθν προςτατευτικι διάταξθ δεν κα 

πρζπει να εκτίκεται ςε άλλουσ κινδφνουσ. 

3.3. ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ 

Για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των εργαηομζνων ςτα δίκτυα αποχζτευςθσ επιβάλλεται 

πζραν τθσ λιψθσ των μζτρων αςφάλειασ που κάκε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να 

εφαρμόηεται πάντα ςε όλεσ τισ εργαςίεσ διαδικαςίασ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ελάττωςθ 

και ει δυνατόν ςτθν εξάλειψθ των κινδφνων αλλά και ςτθν ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ 

επίβλεψθ και διοίκθςθ όλων των εργαςιϊν ςτα ςυςτιματα αποχζτευςθσ. 

Θ λειτουργικι αυτι διαδικαςία πρζπει να προβλζπεται και να εφαρμόηεται ςε όλα τα 

ςθμεία όπου προετοιμάηονται ι εκτελοφνται οι εργαςίεσ δθλαδι: 

 Στο εργοτάξιο 
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 Στο ςθμείο εργαςίασ 

και ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ δθλαδι: 

 Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο Εργοτάξιο 

 Στθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ ςτο ςθμείο εργαςίασ 

 Κατά τθν λιξθ τθσ εργαςίασ ςτο Εργοτάξιο 

και ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ δθλαδι: 

 Στθν εργαςία ρουτίνασ 

 Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ 

 Σε περίπτωςθ κατάςταςθσ ανάγκθσ. 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΩΝ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 

Ραρακάτω παρατίκεται ενδεικτικά ελαφρϊσ τροποποιθμζνο με βάςθ τθν βιβλιογραφία ζνα 

ςχζδιο λειτουργικισ διαδικαςίασ. 

Το ςχζδιο αυτό πρζπει: 

 Να προςαρμόηεται ςτισ εξελίξεισ τθσ τεχνικισ και τθσ τεχνολογίασ 

 Να ςυηθτείται περιοδικά ϊςτε να επιςθμαίνονται ελλείψεισ, αδυναμίεσ και λάκθ 

του και να ανακεωρείται. 

ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ 

 Ο επικεφαλισ ανακζτει τθν εργαςία ςτο προςωπικό δίνοντασ ςε κάκε ζναν τθν κζςθ 

και τον ρόλο του. 

 Γίνεται ζλεγχοσ των αρχείων για λιψθ πλθροφοριϊν και ανεφρεςθ των ςχεδίων. 

 Ερευνάται εάν είναι γνωςτά ελαττϊματα θ τοπικοί κίνδυνοι 

 Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωςθ θ εάν αναμζνονται άλλα επικίνδυνα γεγονότα 

μζςα ςτθν ζκταςθ του αγωγοφ όντοσ του οποίου κα πραγματοποιθκεί θ εργαςία. 

 Ενθμερϊνεται το ςυνεργείο για τθν εργαςία και τισ παραπάνω πλθροφορίεσ 

 Ρραγματοποιείται ζλεγχοσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ των ατομικϊν μζςων 

προςταςίασ, των ομαδικϊν μζςων και του εξοπλιςμοφ εργαςίασ και διάςωςθσ. 

 Φορτϊνεται με αςφάλεια ο εξοπλιςμόσ και τα εργαλεία ςτο όχθμα μεταφοράσ 

 Ελζγχεται θ καλι λειτουργιά των μζςων επικοινωνίασ ( C.B.) 

ΣΤΟ ΣΘΜΕΛΟ ΕΓΑΣΛΑΣ 

 Επικοινωνία με εργοτάξιο και ειδοποίθςθ άφιξθσ 

 Εντοπίηονται τα πλθςιζςτερα τθλζφωνα για ϊρα ανάγκθσ και γνωςτοποιοφνται 

ςτουσ εργαηομζνουσ. 

 Σβιςιμο τςιγάρων και κάκε επικίνδυνθσ φωτιάσ και φωτιςτικοφ 

 Τοποκζτθςθ προειδοποιθτικϊν ςθμάτων ςφμφωνα με Κ.Ο.Κ. και διατάξεισ 

Υ.Ρ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ςτα καίρια ςθμεία 

 Τοποκζτθςθ φραγμάτων επιςιμανςθσ γφρω από τα ανοικτά φρεάτια. 

 Αεριςμόσ του δικτφου. 

 Ζλεγχοσ για αςυνικιςτεσ οςμζσ θ άλλθ ιδιαίτερθ κατάςταςθ. 
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 Οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των κλιμάκων , των ςκαλοπατιϊν κ.α. εξαρτθμάτων 

κακόδου. 

 Ζλεγχοσ βάκουσ ροισ και ταχφτθτασ ροισ εάν είναι δυνατόν. 

 Ζλεγχοσ ανάντθ και κατάντθ του φρεατίου ειςόδου εάν τα αντίςτοιχα φρεάτια 

προςφζρουν αςφαλι οδό διαφυγισ. 

 Ζλεγχοσ ατμόςφαιρασ ςε όλα τα επικίνδυνα ςθμεία εάν κρικεί ότι απαιτείται. 

 Εάν ο ζλεγχοσ δϊςει ενδείξεισ θ ςτοιχεία επικινδυνότθτασ τθσ ατμόςφαιρασ 

ςυνεχίηεται ο αεριςμόσ και εφόςον δεν βελτιωκεί θ κατάςταςθ ςε προκακοριςμζνο 

χρόνο πρζπει να υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και οδθγίεσ με τον υπεφκυνο θ 

τον επιβλζποντα ϊςτε να αποφαςιςτεί είτε ο μθχανικόσ αεριςμόσ είτε θ αναβολι 

τθσ εργαςίασ 

 Τελικι προετοιμαςία εξοπλιςμοφ διάςωςθσ. 

 Τελικόσ ζλεγχοσ των Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ όλων των μελϊν του ςυνεργείου. 

ΕΡΛΣΤΟΦΘ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ 

 Αναφορά κάκε μθ κανονικοφ ςυμβάντοσ όπωσ τραυματιςμόσ, αςτοχία εξοπλιςμοφ, 

παρατθριςεισ για τθν εγκατάςταςθ. 

 Εφαρμογι διαδικαςιϊν υγιεινισ για το προςωπικό και κακαριότθτασ του 

εξοπλιςμοφ, των μζςων ατομικισ προςταςίασ και των μθχανθμάτων. 

3.4 ΚΛΝΔΥΝΟΛ 

3.4.1 ΤΑΥΜΑΤΛΣΜΟΛ 

Οι περιςςότεροι τραυματιςμοί ςτο δίκτυο και ςτα αντλιοςτάςια θ άλλεσ εγκαταςτάςεισ 

προκαλοφνται από 

 Ρτϊςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν πάνω ςτον εργαηόμενο 

 Ρτϊςθ εργαηομζνων από πρόχειρεσ ςκάλεσ 

 Γλίςτρθμα του εργαηομζνου 

 Ρτϊςθ ςτο νερό 

 Εμπλοκι ςε μθχανιματα θ τραυματιςμόσ από λάκοσ λειτουργιά μθχανιματοσ 

 Θλεκτροπλθξία 

Για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν πρζπει 

 Να εφαρμόηονται οι ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν ζνδυςθ του προςωπικοφ 

 Να τθροφνται ςχολαςτικά οι λειτουργικζσ διαδικαςίασ 

 Να ζχουν λθφκζν κατά τον ςχεδιαςμό τα κατάλλθλα μετρά όπωσ ςε διάφορα ςθμεία 

του παρόντοσ ςθμειϊνονται. 

3.4.2. ΡΛΘΜΜΥΕΣ 

Κίνδυνοσ από πλθμμυρά είναι δυνατόν να προκλθκεί από 

 Καταιγίδα κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και πικανόν μακριά από το 

ςθμείο εργαςίασ. 

 Πγκοσ νεροφ που απελευκερϊνεται από αςτοχία θ αναξιόπιςτθ λειτουργιά 

βαλβίδασ θ άλλθσ διάταξθσ. 
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 Τθν άφιξθ μεγάλου όγκου νεροφ από μθ ελεγχόμενεσ από τθν Υπθρεςία πιγεσ χωρίσ 

προειδοποίθςθ (π.χ. άδειαςμα δεξαμενϊν, πιςινϊν κ.α.) 

 Εάν δεν ζχουν τθρθκεί οι παραπάνω διαδικαςίεσ απαγορεφεται θ είςοδοσ και 

εργαςία του προςωπικοφ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Ομοίωσ απαγορεφεται θ είςοδοσ 

και εργαςία του προςωπικοφ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ εάν δεν επιβεβαιωκεί θ λιξθ τθσ 

απαγόρευςθσ. Μετά τθν λιξθ των εργαςιϊν ειδοποιοφνται οι ενδιαφερόμενοι για 

τθν λιξθ των εργαςιϊν και τθν άρςθ των απαγορεφςεων. 

 Εφόςον κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν διαπιςτωκεί ξαφνικι και ςθμαντικι 

άνοδοσ τθσ ροισ λόγω ξαφνικισ βροχόπτωςθσ θ από οποιαδιποτε άλλθ αίτια το 

προςωπικό πρζπει αμζςωσ να εγκαταλείπει τον χϊρο εργαςίασ μζχρι να 

αποκαταςτθκοφν ομαλζσ ςυνκικεσ ροισ. 

 Σε περίπτωςθ ζναρξθσ βροχισ το ςτζλεχοσ επιφάνειασ οφείλει να προειδοποιιςει 

άμεςα με τθν ζναρξθ τθσ τουσ εργαηομζνουσ 

3.5. ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

3.5.1. ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΘ - ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΘ ΚΕΣΕΩΝ ΕΓΑΣΛΑΣ 

Για τθν περίφραξθ και επιςιμανςθ των κζςεων εργαςίασ και των μθχανθμάτων και 

οχθμάτων πρζπει να εφαρμόηονται ςχολαςτικά οι προβλζψεισ των ειδικϊν διατάξεων του 

Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ΒΜ5/30058 Ζγκριςθ Ρρότυπθσ 

Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Σθμάνςεωσ Εκτελοφμενων Ζργων ςε οδοφσ όντοσ κατοικθμζνων 

περιοχϊν (ΦΕΚ Β 121/23-3-83). 

Κάκε ανοικτό φρεάτιο κα πρζπει εφόςον δεν εκτελοφνται ςε αυτό εργαςίεσ να καλφπτεται 

με ειδικι εςχάρα εξαςφαλιςμζνθ από οριηόντιεσ μετακινιςεισ και να επιςθμαίνεται με 

περίφραγμα από ορκοςτάτεσ και κάγκελα με ζντονα ευδιάκριτα χρϊματα (άςπρο- κόκκινο). 

Ρροειδοποιθτικά ςιματα κα τοποκετοφνται για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ τθσ 

κυκλοφορίασ ςε αποςτάςεισ τουλάχιςτον 30 μζτρων και ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ 

και τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 

Κατά τθν είςοδο και εργαςία ςε βατοφσ αγωγοφσ όπου θ κλίςθ υπερβαίνει το 10% πρζπει να 

λαμβάνονται και ιδιαίτερα μζτρα αςφάλειασ (πρόςδεςθ με ςχοινί, εξάρτθςθ διάςωςθσ με 

γιλζκο και ςχοινί αςφάλειασ, τοποκζτθςθ δικτφων αςφαλείασ κ.α.). 

Σε περιπτϊςεισ εργαςίασ εντόσ του αγωγοφ και κοντά ςτθν είςοδο ςίφωνα πρζπει να 

εξαςφαλίηεται θ είςοδοσ του ςίφωνα θ και κα γίνεται χριςθ εξάρτθςθσ διάςωςθσ. 

3.5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΓΑΝΩΝ- ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Κάκε ςυςκευι, όργανο μζτρθςθσ και εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται και ιδιαίτερα οι 

ςυςκευζσ ζλεγχου καταλλθλότθτασ ατμόςφαιρασ πρζπει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (π.χ. 

ανά μθνά) να ελζγχονται ςτο κεντρικό εργοτάξιο εφόςον υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα θ ςτο 

εργαςτιριο του προμθκευτι. 
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Υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο είναι ο οριςκείσ ωσ διαχειριςτισ των ανωτζρω ειδϊν ο όποιοσ και 

πρζπει να τθρεί ςχετικό κεωρθμζνο βιβλίο Θμερολογίου Ελζγχων με λεπτομερι ςτοιχεία 

όπωσ: 

 Το όνομα του υπεφκυνου για το είδοσ και το μζροσ που φυλάςςεται 

 Τον τφπο, τον αρικμό, τθν μάρκα του και το όνομα του καταςκευαςτι. 

 Ρεριγραφι ςφντομθ αλλά πλιρθ του εξεταηόμενου είδουσ και των τυχόν 

παρελκόμενων του. 

 Τθν θμερομθνία ςυντιρθςθσ, επικεϊρθςθσ ι δοκιμισ. 

 Τθν κατάςταςι τθσ και τυχόν ελαττϊματα και βλάβεσ που διαπιςτϊκθκαν. 

 Αρικμθτικι καταγραφι και επιβεβαίωςθ του υπάρχοντοσ αρικμοφ. 

3.5.3 ΓΕΝΛΚΑ ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ 

Είναι απαραίτθτθ θ λιψθ μζτρων για απρόςκοπτθ επικοινωνία του ςτελζχουσ επιφάνειασ με 

τουσ εργαηομζνουσ εντόσ του ςκάμματοσ. 

Από τθν άφιξθ του ςυνεργείου ζωσ τθν λιψθ μζτρων ατομικισ υγιεινισ απαγορεφεται το 

φαγθτό, το ποτό και το κάπνιςμα. 

3.6. ΜΕΣΑ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

3.6.1. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

 Κράνοσ αςφαλείασ 

 Αντιιδρωτικι κορδζλα κεφαλιοφ 

 Φόρμα εργαςίασ 

 Διάταξθ διάςωςθσ ( ειδικι ηϊνθ ) και ςχοινί προςταςίασ 

 Γάντια εργαςίασ 

 Ελαςτικά ενιςχυμζνα υποδιματα (μζχρι τον μθρό θ το γόνατο) 

 Μάλλινεσ κάλτςεσ 

 Αντιεκρθκτικόσ φανόσ κράνουσ 

Θ διάταξθ διάςωςθσ μπορεί να είναι είτε ηϊνθ αςφαλείασ ( safety belts) είτε 

“γιλζκο” αςφαλείασ ( safety harnesses). 

 Θ ηϊνθ αςφαλείασ πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει 

αποτελεςματικότεροσ τρόποσ προςταςίασ. 

 Το “γιλζκο” αςφαλείασ πρζπει να επιλζγεται προςεκτικά κακϊσ ο μονόσ κατάλλθλοσ 

τφποσ για τθν εργαςία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ είναι αυτόσ που επιτρζπει τθν 

αναςυρτι αναίςκθτου ανκρϊπου ςε κατακόρυφθ ςτάςθ. 

Πλοσ ο εξοπλιςμόσ αυτόσ πρζπει να είναι ανκεκτικόσ και να ανταποκρίνεται ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ αποςτολι του ( π.χ. θ διάταξθ διάςωςθσ πρζπει να είναι δυνατόν να φορεκεί 

ςε περιοριςμζνο χϊρο με ευκολία, να αντζχει το βάροσ αυτοφ που τθν φοράει, να φζρει 

κρίκουσ για τα ςκοινιά διάςωςθσ και να είναι από κατάλλθλο υλικό ϊςτε να πλζνεται 

εφκολα). 

Οι εργαηόμενοι πρζπει να φζρουν ςυνεχϊσ τον παραπάνω εξοπλιςμό. 
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3.6.2. ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

 Κατάλλθλα ςχοινιά διάςωςθσ ( ειδικζσ διαμορφϊςεισ ακρϊν) και απλά κακϊσ και 

βαροφλκο ανφψωςθσ 

 Αντιεκρθκτικά φωτιςτικά ορυχείου και χειρόσ 

 Κατάλλθλα εργαλεία (ςυνικθ εργαλεία δουλειάσ, κλειδιά καλυμμάτων φρεατίων , 

εργαλειοκικθ χειρόσ κ.α) 

 Εξοπλιςμόσ ζλεγχου ατμόςφαιρασ αντιεκρθκτικοφ τφπου 

 Αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ εργαςίασ και διαφυγισ ( ποτζ λιγότερεσ από δυο ) 

 Συςκευι επικοινωνίασ (C.B.) 

 Συςκευι τεχνθτισ αναπνοισ 

 Υλικό πρϊτων βοθκειϊν 

 Υλικό ςιμανςθσ και αςφαλείασ οδϊν (κϊνοι, εμπόδια, φωτιςτικά, προειδοποιθτικζσ 

πινακίδεσ, ςθμαιάκια κα) 

Υπάρχουν αρκετά ειδι αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν και ςυςκευϊν τεχνθτισ αναπνοισ. Θ 

επιλογι τουσ πρζπει να γίνεται με ςχολαςτικι αξιολόγθςθ και ενθμζρωςθ από άλλουσ 

ομοειδείσ Οργανιςμοφσ και να ςτθρίηεται ςτθν καταλλθλότθτα τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο 

περιβάλλον εργαςίασ. 

Τα ςκοινιά (απλά και αςφαλείασ) δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να χρθςιμοποιοφνται 

για άλλεσ ζκτοσ αςφαλείασ ανάγκεσ. 

Χρθςιμοποιείται επίςθσ μερικζσ φορζσ ζνασ τφποσ “φορείου” από κατάλλθλο ανκεκτικό 

φφαςμα και ςε κατάλλθλεσ διαςτάςεισ εφοδιαςμζνοσ με ςκοινί για να ςφρεται 

τραυματιςμζνοσ θ αναίςκθτοσ εργαηόμενοσ επάνω ςε αυτό. 

3.6.3. ΕΡΛΛΟΓΘ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Είναι βαςικό για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων όλα τα όργανα, μθχανιματα και εν γζνει 

εξοπλιςμόσ που προαναφζρκθκαν κακϊσ και ο εξοπλιςμόσ διάςωςθσ: 

 Να είναι επιλεγμζνα ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτο ειδικό αυτό περιβάλλον εργαςίασ 

 Να κρατοφνται κακαρά και καλά ςυςκευαςμζνα ςε εφκολα αναγνωρίςιμεσ 

ςυςκευαςίεσ 

 Να ελζγχονται, δοκιμάηονται και ρυκμίηονται τακτικά (αντίγραφα των ρυκμίςεων 

και των δοκίμων πρζπει να φυλάςςονται) 

 Να ςυντθροφνται τακτικά 

 Να είναι γνωςτι θ λειτουργιά τουσ ςτο προςωπικό 

 Να είναι ευπρόςιτα και πάντα διακζςιμα. 

 Να υπάρχουν διακζςιμα περιφερειακά εξαρτιματα και μονάδεσ εφεδρείασ. 

3.7 ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

Ρρζπει να τθροφνται με ςχολαςτικότθτα και ακρίβεια όλεσ οι ςχετικζσ διατάξεισ των 

Ελλθνικϊν Κανονιςμϊν. Αναφζρουμε ενδεικτικά τον Κανονιςμό Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν 

Εγκαταςτάςεων, Κανονιςμοφσ Δ.Ε.Θ. κ.α.). Ρρζπει επίςθσ να τθροφνται τα πρότυπα για τθν 

εγκατάςταςθ και λειτουργιά θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων. 
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Δεν επιτρζπεται ςε μθ ειδικευμζνο και χωρίσ τθν νόμιμθ άδεια να εγκακιςτά, τροποποιεί θ 

παρεμβαίνει με οποιονδιποτε τρόπο ςε θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό. 

Οι ειδικζσ ςυνκικεσ επιβάλλουν ειδικι προςοχι ςυνεχϊσ και τθν εγκατάςταςθ του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτεγανοφ τφπου. 

Ρριν από κάκε εργαςία ςυντιρθςθσ θ ακόμα και ρφκμιςθσ ςτθν εγκατάςταςθ θ ςτον 

εξοπλιςμό απαιτείται να προβοφμε ςε απομόνωςθ και απαγόρευςθ λειτουργιάσ του 

εξοπλιςμοφ (κλείδωμα χειριςτθρίων, αφαίρεςθ αςφαλειϊν λειτουργιάσ, προειδοποιθτικζσ 

πινακίδεσ κ.α.) Τα λουκζτα που τοποκετοφνται ςτα χειριςτιρια αφαιροφνται προςωπικά 

από τουσ χείριςτεσ μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ και τθν απομάκρυνςθ των εργαλείων και 

κακαριςμό του χϊρου εργαςίασ και τα επιςτρζφουν ςτον επικεφαλισ υπεφκυνο για τθν 

διακοπι και επαναλειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Θ τάςθ λειτουργιάσ όλων των ςυςκευϊν που αργάηονται εντόσ του δικτφου θ ςε 

περιοριςμζνουσ χϊρουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 50 V. Αυτό ςυνεπάγεται τθν χριςθ 

φορθτισ γεννιτριασ θ όπου υπάρχει παροχι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ ενόσ 

μεταςχθματιςτι διπλισ περιελίξεωσ με τθν δευτερεφουςα περιζλιξθ γειωμζνθ ζτςι ϊςτε θ 

τάςθ βραχυκφκλωςθσ να μθν υπερβαίνει τα 25 V . 

Ο μεταςχθματιςτισ πρζπει: 

 Να τοποκετείται οπωςδιποτε ζκτοσ του δικτφου θ του οποιουδιποτε 

περιοριςμζνου χϊρου εργαςίασ. 

 Να είναι κλειςτόσ μζςα ςε ανκεκτικό μονωτικό περίβλθμα. 

 Να είναι επαρκϊσ διαςταςιολογθμζνοσ και να καταςκευάηεται με πλζγμα μεταξφ 

κφριασ και δευτερεφουςασ περιζλιξθσ 

 Θ επαφι γείωςθσ να είναι ςίγουρθ. 

 Θ παροχι του κυκλϊματοσ πρζπει να προςτατεφεται με επάρκεια από 

υπερφόρτωςθ του δικτφου και με κατάλλθλθ αςφάλεια θ μικρό διακόπτθ. 

 Πλα τα μζρθ του ςυμπεριλαμβανόμενου του καλωδίου πρζπει να είναι κατάλλθλα 

για εργαςία ςε χϊρο με υγραςία. 

Πλεσ οι μπαταριζσ πρζπει να είναι ςτεγανοφ και αντιεκρθκτικοφ τφπου. 

Οι διακόπτεσ γενικά πρζπει να τοποκετοφνται εκτόσ δικτφου και περιοριςμζνων χϊρων. 

3.8. ΑΝΥΨΩΤΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

Για τα ανυψωτικά μθχανιματα γενικά πρζπει να εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το 

Ρ.Δ. 1073/81 ΦΕΚ Α260/81 και τισ άλλεσ κείμενεσ διατάξεισ Εδϊ επιςθμαίνουμε ιδιαίτερα τα 

εξισ: 

 Τα μθχανοκίνθτα και χειροκίνθτα βαροφλκα πρζπει να ζχουν φρζνα και αςφάλεια 

αναςτροφισ περιςτροφισ (καςτανιά), τα γρανάηια τουσ να είναι προφυλαγμζνα και 

να καλφπτονται οι κοφτερζσ επιφάνειεσ 

 Τα μθχανοκίνθτα βαροφλκα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με οδθγό 

ςυρματόςκοινου. Τα ελευκζρα άκρα ατράκτων και προεξζχοντα περιςτρεφόμενα 
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μζρθ πρζπει να είναι καλυμμζνα όπωσ και τα κινθτά όργανα μετάδοςθσ κίνθςθσ και 

οι ιμάντεσ εφόςον βρίςκονται ςε περιοχι εργαςίασ θ κυκλοφορίασ. 

 Τα καυςαζρια των κινοφμενων με μθχανζσ εςωτερικισ καφςεωσ βαροφλκων πρζπει 

να απάγονται ϊςτε να μθν κινδυνεφει από αυτά ο χειρίςτθσ και οι εργαηόμενοι ςτο 

δίκτυο. 

 Στα χειροκίνθτα βαροφλκα το ςτρόφαλο (μανιβζλα) πρζπει οπωςδιποτε να 

εξαςφαλίηεται από ολίςκθςθ θ ακζλθτα τράβθγμα. Δεν επιτρζπεται ςτρόφαλο με 

ςτρεπτι χειρολαβι να ζχουν κζςεισ τριβισ μεταξφ χειρολαβισ και άξονα. 

 Τα ςυρματόςκοινα των βαροφλκων πρζπει να είναι γερά ςτερεωμζνα ςτο τφμπανο 

με ενωτικζσ πλάκεσ θ κλειδοςφθνεσ. 

3.9 ΔΛΑΣΩΣΘ 

Κάκε ςυνεργείο πρζπει να μπορεί να ζλκει ςε επικοινωνία ανά πάςα ςτιγμι με τθν ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ θ το κεντρικό εργοτάξιο θ ακόμα και άλλεσ Υπθρεςίεσ (Ρυροςβεςτικι, 

Νοςθλευτικά Λδρφματα, Αςτυνομία, γιατροφσ διαφόρων ςχετικϊν ειδικοτιτων κ.α). 

Θ επικοινωνία αυτι καλό κα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με αςφρματουσ (C.B. 

κ.λ.π) θ τουλάχιςτον τθλεφωνικά. 

Ρροσ τοφτο πρζπει κάκε ςυνεργείο να διακζτει ςε πρϊτθ ηιτθςθ πλιρθ κατάλογο με τα 

τθλζφωνα των προαναφερκζντων Υπθρεςιϊν και ιατρϊν (ακόμα και αν διακζτει C.B. μαηί 

του). 

Θ ςφςταςθ υπθρεςίασ διάςωςθσ πρζπει να ςυμφωνείται με τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 

γραπτϊσ και να καταςτρϊνονται τα ςχετικά ςχεδία δράςθσ. 

Για τθν εκτζλεςθ επιχειριςεων διάςωςθσ πρεπει να υπάρχει ειδικι εκπαίδευςθ κατάλλθλα 

επιλεγμζνου μζρουσ του προςωπικοφ και τουλάχιςτον δυο από κάκε ςυνεργείο. 

3.9.1 ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΔΛΑΣΩΣΘΣ 

Κάκε ςυνεργείο που δουλεφει πρζπει ζκτοσ από τα ςφνεργα τθσ δουλειάσ και τον ατομικό 

και ομαδικό εξοπλιςμό που προαναφζρκθκε πρζπει να ζχει μαηί του τα παρακάτω εφόδια 

για τθν περίπτωςθ ανάγκθσ διάςωςθσ εργαηομζνων . 

 Λςχυρό αντιεκρθκτικοφ τφπου φανό με μπαταριζσ ( απαιτείται ζλεγχοσ λειτουργιάσ 

κακθμερινά) 

 Φαρμακείο με όλα τα απαραίτθτα για τθν παροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν  

Ο εξοπλιςμόσ και τα φάρμακα πρζπει: 

 να ελζγχεται τακτικότατα ϊςτε να είναι ςε κατάςταςθ λειτουργιάσ και να μθν ζχει 

παρζλκει θ θμερομθνία ιςχφοσ 

 να προςτατεφεται από τθν ρφπανςθ 

 να είναι γνωςτόσ ο χειριςμόσ του και θ χριςθ του ςε όλουσ τουσ εργαηομζνουσ οι 

οποίοι πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τθν χριςθ του 
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Ο εξοπλιςμόσ διάςωςθσ καλόν κα είναι να είναι διακζςιμοσ για κάκε ςυνεργείο. Εν 

φυλάςςετε ςτο Εργοτάξιο τότε και θ ομάδα διάςωςθσ πρζπει να αποτελείται από 

προςωπικό του εργοταξίου. 

3.9.2 ΡΑΟΧΘ ΡΩΤΩΝ ΒΟΘΚΕΛΩΝ 

Σφμφωνα με ςχετικι οδθγία των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων: 

 Θ αρμόδια για τθ Αποχζτευςθ Υπθρεςία οφείλει να εξαςφαλίηει τθν κακοιονδιποτε 

ςτιγμι παροχι πρϊτων βοθκειϊν περιλαμβανόμενου και του ειδικά εκπαιδευμζνου 

προςωπικοφ. Ρρζπει να λαμβάνει μζτρα για τθν μεταφορά των εργαηομζνων που 

υφίςτανται ατφχθμα θ παρουςιάηουν αιφνίδια αδιακεςία προκειμζνου να τουσ 

παραςχεκεί ιατρικι βοικεια. 

 Υλικό πρϊτων βοθκειϊν πρζπει να υπάρχει ςε όλα τα μζρθ που είναι απαραίτθτο 

λογά των ςυνκθκϊν εργαςίασ. Το υλικό πρζπει να ζχει τθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και 

να είναι εφκολα προςιτό. Θ διεφκυνςθ και το τθλζφωνο τθσ Υπθρεςίασ πρϊτων 

βοθκειϊν πρζπει να επιςθμαίνεται ευκρινϊσ. 

3.10 ΡΛΝΑΚΑΝ ΛΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ 

Ραρακάτω παρατίκεται πίνακασ, ςτον οποίο αναγράφονται τα προβλεπόμενα από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ για κάκε πθγι κινδφνου που ζχει 

επιςθμανκεί από τουσ πίνακεσ παραπάνω. 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

01000 Αςτοχίεσ εδάφουσ 

01100 Φυςικά πρανι 

01101 

Κατολίςκθςθ. 

Απουςία/ 

ανεπάρκεια 

υποςτιριξθσ 

 
Ρ.Δ 1073/81,Τμιμα Λ, 

ΡΔ 225/1989, Αρκ. 15 
 

01102 

Αποκολλιςεισ. 

Απουςία/ 

ανεπάρκεια 

προςταςίασ 

 
Ρ.Δ 1073/81,Τμιμα Λ, 

ΡΔ 225/1989, Αρκ. 15 
 

01103 

- Στατικι 

επιφόρτιςθ. 

Εγκαταςτάςεισ/ 

εξοπλιςμόσ 

   

01104 - Δυναμικι 

επιφόρτιςθ. 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

Φυςικι αιτία 

01106 

- Δυναμικι 

επιφόρτιςθ. 

Κινθτόσ 

εξοπλιςμόσ 

   

01200 Τεχνθτά πρανι και εκςκαφζσ 

01201 

Κατάρρευςθ. 

Απουςία/ 

ανεπάρκεια 

υποςτιριξθσ 

 
Ρ.Δ 1073/81: άρκρα 

2,9,13 
 

01202 

Αποκολλιςεισ. 

Απουςία/ 

ανεπάρκεια 

προςταςίασ 

 
Ρ.Δ 1073/81: άρκρα 

2,9,13 
 

01203 

Στατικι 

επιφόρτιςθ. 

Υπερφψωςθ 

 
Ρ.Δ 1073/81: άρκρο 

10 
 

01204 

Στατικι 

επιφόρτιςθ. 

Εγκαταςτάςεισ/ 

εξοπλιςμόσ 

 Ρ.Δ 1073/81: άρκρα 

2,5,10 και ΡΔ 305/96, 

Ραράρτθμα IV, BII 

παρ.10 

Απαγορεφεται θ χωρίσ 

λόγο παραμονι 

προςωπικοφ κοντά ςτα 

πρανι των εκςκαφϊν 

01205 

Δυναμικι 

επιφόρτιςθ. 

Φυςικι αιτία 

 
Ρ.Δ 1073/81: άρκρο 

10 
 

01206 

Δυναμικι 

επιφόρτιςθ. 

Ανατινάξεισ 

 
Ρ.Δ 1073/81: άρκρο 

10 
 

01207 

Δυναμικι 

επιφόρτιςθ. 

Κινθτόσ 

Εξοπλιςμόσ 

 
Ρ.Δ 1073/81: άρκρο 

10 
 

01300 Υπόγειεσ εκςκαφζσ 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

01301 

- Καταπτϊς

εισ οροφισ/ 

παρειϊν. 

Ανυποςτφλωτα 

τμιματα 

 
Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ. 

Ρ.Δ. 225/1989, Αρκ. 

15   

 

01302 

- Καταπτϊς

εισ οροφισ/ 

παρειϊν. 

Ανεπαρκισ 

υποςτιλωςθ 

 
Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ. 

Ρ.Δ. 225/1989, Αρκ. 

15   

 

01303 

- Καταπτϊς

εισ 

οροφισ/παρειϊν. 

Κακυςτερθμζνθ 

υποςτφλωςθ 

 

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ. 

Ρ.Δ. 225/1989, Αρκ. 

15   

 

01304 
- Κατάρρευ

ςθ μετϊπου 

προςβολισ 

 

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ. 

Ρ.Δ. 225/1989, Αρκ. 

15   

 

01400 
- Κακιηιςεισ 

01401 

- Ανυποςτι

ρικτεσ 

παρακείμενεσ 

εκςκαφζσ 

 

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ. 

Ρ.Δ. 225/1989, Αρκ. 

15   

 

01402 
- Ρροχπάρ

χουςα υπόγεια 

καταςκευι 

 Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ    

01403 - Διάνοιξθ 

υπογείου ζργου 
 Ρ.Δ 1073/81: Αρκ. 14    

01404 - Ερπυςμόσ  

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ. 

Ρ.Δ. 225/1989, Αρκ. 

15   
 

01405 
- Γεωλογικζ

σ/ γεωχθμικζσ 

μεταβολζσ 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

01406 
- Μεταβολ

ζσ υδροφόρου 

ορίηοντα 

 

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ. 

Ρ.Δ. 225/1989, Αρκ. 

15   

 

01407 
- Υποςκαφ

ι/ απόπλυςθ 
   

01408 
- Στατικι 

επιφόρτιςθ  Ρ.Δ 1073/81: Αρκ. 10   

01409 

- Δυναμικι 

καταπόνθςθ-

φυςικι αιτία 
 Ρ.Δ 1073/81: Αρκ. 10  

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό 

02100 Κίνθςθ οχθμάτων και μθχανθμάτων 

02101 

Συγκροφςεισ 

οχιματοσ-

οχιματοσ 

 

ΡΔ 305/96, 

Ραράρτθμα IV, Α 

παρ.10 

  

02102 

Συγκροφςεισ 

οχιματοσ-

προςϊπων 

 

ΡΔ 305/96, 

Ραράρτθμα IV, Α 

παρ.10 

  

02103 

Συγκροφςεισ 

οχιματοσ – 

ςτακεροφ 

εμποδίου 

   

02104 

Συνκλίψεισ 

μεταξφ 

οχιματοσ-

οχιματοσ 

 ΡΔ 225/1989, Αρκρ. 8   

02108 

Μζςα ςτακερισ 

τροχιάσ. 

Ανεπαρκισ 

προςταςία 

   

02109 Μζςα ςτακερισ 

τροχιάσ. 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

Εκτροχιαςμόσ 

02200 Ανατροπι οχθμάτων και μθχανθμάτων 

02201 
Αςτακισ 

ζδραςθ 
 Ρ.Δ 1073/81: άρκρα 8   

02202 

Υποχϊρθςθ 

εδάφουσ/δαπζδ

ου 

 

Ρ.Δ 1073/81: άρκρα 

72 και ΡΔ 305/96, 

Ραράρτθμα IV, BII, 

παρ. 8 

  

02203 
Ζκκεντρθ 

φόρτωςθ 
     

02205 Υπερφόρτωςθ  

ΡΔ 1073/1981, Τμιμα 

VI, ΡΔ 225/1989, 

Αρκρ. 14 

  

02300 Μθχανιματα με κινθτά μζρθ 

02301 
Στενότθτα 

χϊρου 
 ΡΔ 1073/81: άρκρο 46   

02302 

Βλάβθ 

ςυςτθμάτων 

κίνθςθσ 

   

02305 

Τθλεχειριηόμεν

α μθχανιματα 

& τμιματά τουσ 

 ΡΔ 31/90   

02401 
Βλάβθ 

εργαλείου 
   

03000 Ρτϊςεισ από φψοσ 

03101 - Κατεδαφί

ςεισ 
   

03102 - Κενά 

τοίχων 
   

03103 
- Κλιμακος
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

τάςια 

03104 - Εργαςία 

ςε ςτζγεσ 
   

03200 Δάπεδα εργαςίασ προςπελάςεισ 

03202 - Ρζρατα 

δαπζδων 
  

 

03206 - Αςτοχία 

υλικοφ δαπζδου 
  

 

03300 Λκριϊματα 

03301 
Κενά 

ικριωμάτων 
 

Ρ.Δ 1073/81: Άρκρο 

34 και ΡΔ 778/80, 

Άρκρο 9, Απόφαςθ 

16440/Φ10.4/445/199

3   

03304 

Κατάρρευςθ. 

Αςτοχία υλικοφ 

ικριϊματοσ 

 ΡΔ 778/80, Άρκρο 

4,13, Απόφαςθ 

16440/Φ10.4/445/199

3  

03305 
Κατάρρευςθ. 

Ανεμοπίεςθ 
 

 
 

03400 Τάφροι / φρεάτια 

03401 
Ρτϊςθ ςε 

τάφρο ι φρζαρ 
 

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα Λ, 

ΡΔ 225/1989, Αρκρ. 

25  

04000 Εκριξεισ . Εκτοξευόμενα υλικά-κραφςματα 

04100 Εκρθκτικά- Ανατινάξεισ 

04200 Δοχεία και δίκτυα υπό πίεςθ 

04206 
Δίκτυα 

φδρευςθσ 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

04400 Εκτοξευόμενα υλικά 

04401 
Εκτοξευόμενο 

ςκυρόδεμα 
   

04402 Αμμοβολζσ    

05000 Ρτϊςεισ – μετατοπίςεισ υλικϊν και αντικειμζνων 

05100 
- Κτίςματα 

– φζρων 

οργανιςμόσ 

  
 

05200 Οικοδομικά ςτοιχεία 

05202 
Διαςτολι-

ςυςτολι υλικϊν 
  

 

05205 

Φυςικι 

δυναμικι 

καταπόνθςθ. 

 ΡΔ 1073/81 

 

05300 Μεταφερόμενα υλικά – εκφορτϊςεισ 

05301 

Μεταφορικό 

μθχάνθμα. 

Ακαταλλθλότθτ

α/ανεπάρκεια 

  

 

05302 

Μεταφορικό 

μθχάνθμα. 

Βλάβθ 

 
ΡΔ 1073/81: άρκρα 

46-48 
 

05303 

Μεταφορικό 

μθχάνθμα. 

Υπερφόρτωςθ 

 
ΡΔ 1073/81: άρκρα 

46-48 
 

05304 

Απόκλιςθ 

μθχανιματοσ. 

Ανεπαρκισ 

ζδραςθ 

 
ΡΔ 1073/81: άρκρα 

25,86 
 

05305 Ατελισ/ζκκεντρ  Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα 

VΛ, ΡΔ 225/1989, 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

θ φόρτωςθ Αρκρ. 14 

05306 

Αςτοχία 

ςυςκευαςίασ 

φορτίου 

 

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα 

VΛ, ΡΔ 225/1989, 

Αρκρ. 14  

05307 
Ρρόςκρουςθ 

φορτίου 
 ΡΔ 1073/81: άρκρα 14 

 

05308 

Διακίνθςθ 

αντικειμζνων 

μεγάλου 

μικουσ 

 ΡΔ 1073/81: άρκρο 91 

 

05309 

Χειρωνακτικι 

μεταφορά 

βαρζων 

φορτίων 

 ΡΔ 397/94 

 

05310 

Απόλυςθ χφδθν 

υλικϊν. 

Υπερφόρτωςθ 

 

Ρ.Δ 1073/81: Τμιμα 

VΛ, ΡΔ 225/1989, 

Αρκρ. 14  

05400 Στοιβαςμζνα υλικά 

05401 Υπερςτοίβαςθ  
ΡΔ 1073/81: Άρκρα 

85-87  

05402 

Ανεπάρκεια 

πλευρικοφ 

περιοριςμοφ 

ςωροφ 

 ΡΔ 1073/81: Άρκρα 86 

 

06000 Ρυρκαγιζσ 

06100 Εφφλεκτα υλικά 

06102 

Δεξαμενζσ/ 

αντλίεσ 

καυςίμων 

 
Υ.Α. 1991 (ΦΕΚ 

578/Β/29.7.1991) 
 

06103 Μονωτικά, 

διαλφτεσ, PVC 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

κ.λ.π. Εφφλεκτα 

06200 Σπινκιρεσ & βραχυκυκλϊματα 

06202 
Υπόγειοι αγωγοί 

υπό τάςθ 
   

06204 

Εργαλεία που 

παράγουν 

εξωτερικό 

ςπινκιρα 

   

06300 Υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

06304 
Θλεκτροςυγγολ

ιςεισ. 
  

 

07000 Θλεκτροπλθξία 

07100 Δίκτυα – εγκαταςτάςεισ 

07101 
Ρροχπάρχοντα 

εναζρια δίκτυα 
  

 

07102 
Ρροχπάρχοντα 

υπόγεια δίκτυα 
  

 

07105 

Δίκτυο 

θλεκτροδότθςθ

σ ζργου 
  

 

07106 
- Ανεπιτυχι

σ αντικεραυνικι 

προςταςία 

  
 

07200 Εργαλεία – μθχανιματα 

07201 
Ρροχπάρχοντα 

υπόγεια δίκτυα 
  

 

07202 
Θλεκτροκίνθτα 

εργαλεία 
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ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

08000 Ρνιγμόσ - αςφυξία 

08100 Νερό 

08200 Αςφυκτικό περιβάλλον 

08202 

Υπόνομοι, 

βόκροι, 

βιολογικοί 

κακαριςμοί 

  

 

08203 

Βφκιςθ ςε 

ςκυρόδεμα, 

αςβζςτθ,κλπ 
 ΡΔ 225/1989, Αρκ. 16 

 

09000 Εγκαφματα 

09100 Υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ 

   

09101 
Συγκολλιςεισ/ 

ςυντιξεισ 
  

 

09103 
Ρυρακτωμζνα 

ςτερεά 
 

ΡΔ 1073/81: άρκρα 

99-110  

09107 
Υπερκερμαινόμεν
α τμιματα 
μθχανϊν 

  
 

09200 Καυςτικά υλικά 

10000 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ 

10100 Φυςικοί παράγοντεσ 

10102 
Κόρυβοσ/ 

δονιςεισ 
 

ΡΔ 396/94: Άρκρα 3,4 

και Ραράρτθμα ΛΛ 

παρ.2 και ΡΔ 85/91  

20PROC007956070 2020-12-30



 

23 

 

ΚΛΝΔΥΝΟΛ 
ΡΘΓΕΣ 

ΚΛΝΔΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΛΣ 

ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ 

ΑΡΟ ΤΘ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ Ι 

ΕΛΔΛΚΑ ΜΕΤΑ ΓΛΑ 

ΕΓΑΣΛΕΣ ΡΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΛΔΛΚΟΥΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥΣ 

10103 Σκόνθ  

ΡΔ 1073/81 : άρκρο 

30, ΡΔ 396/94, άρκρο 

7 και παράρτθμα ΛΛ, 

παρ.4  

10104 

Υπαίκρια 

εργαςία. 

Ραγετόσ 
 

ΡΔ 305/96 

Ραράρτθμα VI, BII παρ 

3 και Εγκφκλιοσ Υπ. 

Εργαςίασ 

130329/03.07.95 

Αναςτολι εργαςιϊν 

υπαίκρου ςε περίπτωςθ 

παγετοφ 

10105 

Υπαίκρια 

εργαςία. 

Καφςωνασ 

 

ΡΔ 305/96 

Ραράρτθμα VI, BII παρ 

3 και Εγκφκλιοσ Υπ. 

Εργαςίασ 

130329/03.07.95 

Αναςτολι εργαςιϊν 

υπαίκρου ςε περίπτωςθ 

καφςωνα 

 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

   

 

      

Βαζίιεηνο Ρνπκειηψηεο 

Π.Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

 

Νηθφιανο Υξ. 

Βαξδαιάρνο 

Γηπι.Ηιεθηξνιφγνο Μερ/θνο 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ. Τ.  
 

 
 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

Αλ. Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σ. Τ.  
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ΓΝΩΣΤΟΡΟΛΘΣΘ 
του άρκρου 3, παρ. 12 του Ρ.Δ. 305/96 

1. Ζργο 
ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΥΩΡΟΤ ΑΝΔΜΟΜΤΛΩΝ 

2. Κφριοσ του Ζργου Διμοσ Μυκόνου 

3. 
Διευκφνουςα Υπθρεςία - Επιβλζπουςα 
Υπθρεςία 

Διμοσ Μυκόνου 

4. Ρροϊςτάμενθ Αρχι 
Διμοσ Μυκόνου: Ρροϊςτάμενοσ  
Τεχνικισ Υπθρεςίασ- Οικονομικι 
Επιτροπι 

5. Μελζτθ Διμοσ Μυκόνου - Τεχνικι Υπθρεςία 

6. Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ Διμοσ Μυκόνου - Τεχνικι Υπθρεςία 

7. 
Συντονιςτζσ για κζματα αςφαλείασ και 
υγείασ κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ του 
ζργου 

 

8. Ζναρξθ εργαςιϊν  

9. 
Συμβατικι πρόβλεψθ τθσ διάρκειασ του 
ζργου 

Ζξι (6) μινεσ 

10. Είδοσ εργοταξίου Ρροςωρινό 

11. Είδοσ ζργου Τεχνικό Ζργο Ανάπλαςθσ 

12. Εγκριτικζσ αποφάςεισ Υπ' αρικμ. .......... Απόφαςθσ 

13. Ανάδοχοσ  

14. Επιβλζποντεσ  

15. Βοθκοί επιβλζποντεσ  

16. 
Συντονιςτζσ για κζματα αςφάλειασ και 
υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου 

 

17. Υπεργολάβοι - αντικείμενο  

18. Αρικμόσ ςυνεργείων  

19. Μζγιςτοσ αρικμόσ εργαηομζνων  

20. Στοιχεία αναδόχου  

Για τθν ανάδοχοσ Κοινοπραξία 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ 
    
Αρ. Μελζτθσ: 43/2020 

Ζργο: Ανάπλαςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 
ανεμόμυλων  

 

ΣΧΕΔΛΟ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΚΑΛ ΥΓΕΛΑΣ (ΣΑΥ) 

Τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ και τθν ανάλθψθ του ζργου από ςυγκεκριμζνο ανάδοχο. Κα πρζπει επίςθσ να 

τροποποιείται θ ταυτότθτα του ζργου μετά από κάκε αλλαγι των ςτοιχείων τθσ κατά τθν 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

1.Αντικείμενο τεφχουσ  

Τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ (ςχζδιο και φάκελοσ αςφαλείασ και υγείασ) είναι 

υποχρεωτικά για τον Ανάδοχο και αποτελοφν ςυγκεκριμενοποίθςθ για τισ ιδιαιτζρεσ 

ςυνκικεσ του ζργου και επιπλζον διεφρυνςθ ι/και προςδιοριςμό των απαιτιςεων που 

κζτει θ Ελλθνικι Νομοκεςία.  

Το παρόν τεφχοσ προβλζπεται από το Ρ.Δ. 305/96 και αποτελεί ουςιϊδεσ και 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Ε.Σ.Υ. και ωσ εκ τοφτου αποτελεί ςυμβατικό τεφχοσ. 

Θ τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ από μζρουσ του 

Αναδόχου δεν μειϊνει τθν ευκφνθ του οφτε μετακζτει ευκφνεσ ι ςυνυπευκυνότθτα ςτθν 

Υπθρεςία πζραν των προβλεπόμενων ςτθν κειμζνθ νομοκεςία ευκυνϊν του Κυρίου του 

ζργου. 

Το ςχζδιο αςφαλείασ και υγείασ αναφζρεται ςτθν καταςκευι του ζργου και ο φάκελοσ 

αςφαλείασ και υγείασ ςτισ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςε αυτό (ςυντιρθςθ, μετατροπι, 

κακαριςμόσ κλπ). θτά όμωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ και ςε 

περίπτωςθ εργαςίασ μζςα ι πλθςίον υφιςτάμενων δικτφων αποχζτευςθσ ο Ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει τα οριηόμενα ςτον φάκελο αςφαλείασ και υγείασ του ζργου με 

ευκφνθ φροντίδα και δαπάνθ του ακόμα και αν ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του φακζλου 

ορίηεται ωσ υπεφκυνθ θ Υπθρεςία. Θ Υπθρεςία αναλαμβάνει αυτζσ τισ ευκφνεσ μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι του ζργου ι πριν από αυτιν οπότε εκτελεί επεμβάςεισ με δικι τθσ 

ευκφνθ και για δικοφσ τθσ λογοφσ ςτο ζργο. 

2.Κείμενθ νομοκεςία 

Το παρόν ςχζδιο Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςυντάχκθκε από τον μελετθτι του ζργου, όπωσ 

υπογράφει παρακάτω, και ελιφκθςαν υπόψθ οι παρακάτω Νόμοι, Διατάγματα, Κανονιςμοί, 

Αποφάςεισ κλπ.: 

- Τον. ν.4412/2016. 
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- Το Ρ.Δ. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α) «Ρερί αςφαλείασ εργατϊν και Υπαλλιλων 

εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων». 

- Το Ρ.Δ.14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Ρερί Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εργατϊν και 

υπαλλιλων των πάςθσ φφςεωσ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εργοςταςίων, 

εργαςτθρίων κ.λ.π.». 

- Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Ρερί απαγορεφςεωσ τθσ χριςεωσ μολυβδοφχων 

χρωμάτων». 

- Το Β.Δ.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψθ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων». 

- Το Ρ.Δ.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Ρερί επιβλζψεωσ τθσ λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ 

αντλιοςταςίων». 

- Θ Υ.Δ.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Ρερί υποχρεωτικισ καταςκευισ αποχωρθτθρίων». 

- Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Ρερί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ 

αςχολουμζνων μιςκωτϊν». 

- Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Ρερί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν». 

- Το Ρ.Δ. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Ρερί μζτρων Υγιεινισ και Αςφάλειασ των εργαηομζνων εισ 

μεταφορικάσ ταινίασ και προωκθτάσ εν γζνει». 

- Το Ρ.Δ. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Ρερί αγοράσ, μεταφοράσ και κατανάλωςθσ εκρθκτικϊν 

υλϊν». 

- -Το Ρ.Δ. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Ρερί ςυμπλθρϊςεωσ του από 22/12/33 Ρ.Δ. περί 

αςφάλειασ εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων». 

- Το Ρ.Δ. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Ρερί μζτρων Υγιεινισ και Αςφάλειασ των 

απαςχολουμζνων εισ εργαςίασ ςυγκολλιςεων». 

- Τθν Υ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Ρερί αντικαταςτάςεωσ του άρκρου 40 του 

Κανονιςμοφ Αςκενείασ του Λ.Κ.Α.». 

- Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 

εργαςιϊν». 

- Το Ρ.Δ. 1073/81ΦΕΚ 260Α) «Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν 

ςε εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ 

Μθχανικοφ». 

- Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ 

ςτισ οικοδομζσ και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά ζργα». 

- Το Ρ.Δ. 329/83(ΦΕΚ 118Α & 140Α) 
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- Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κφρωςθ τθσ υπ.  αρικμ. 62 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ 

που αφορά ςτισ διατάξεισ αςφάλειασ ςτθν οικοδομικι βιομθχανία και τθ ρφκμιςθ 

κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με αυτι». 

- Θ Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Θμερολόγιο μζτρων Αςφαλείασ». 

- Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινι και Αςφάλεια των εργαηομζνων». 

- Το Ρ.Δ. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Ρροςταςία τθσ υγείασ των εργαηομζνων που εκτίκενται 

ςε οριςμζνουσ χθμικοφσ παράγοντεσ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ 

(80/1107/ΕΟΚ)». 

- Το Ρ.Δ. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςτον μετ. 

μόλυβδο και τισ ενϊςεισ των ιόντων του κατά τθν εργαςία (82/605/ΕΟΚ)». 

- Το Ρ.Δ. 315(ΦΕΚ 149Α /87) «Σφςταςθ επιτροπισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ (ΕΥΑΕ) ςε εργοτάξια οικοδομϊν και εν γζνει τεχνικϊν ζργων». 

- Θ Υ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σφςταςθ μεικτϊν επιτροπϊν ελζγχου ςε οικοδομζσ 

και εργοταξιακά ζργα» 

- Το Ρ.Δ. 70α/88(ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων που εκτίκενται ςε 

αμίαντο κατά τθν εργαςία». 

- Το Ρ.Δ. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ κτιρίων». 

- Το Ρ.Δ. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ Τεχνικοφ Αςφάλειασ και 

– Γιατροφ εργαςίασ, επίπεδο γνϊςεων και ειδικότθτα Τεχν. Αςφαλείασ για τισ 

επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του άρκρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

- Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63Α) «Συμβοφλια εργαηομζνων και άλλεσ εργατικζσ διατάξεισ-

κφρωςθ τθσ 135 Διεκνοφσ Σφμβαςθσ εργαςίασ». 

- Θ ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λιψθ μζτρων προςταςίασ ςτισ βιομθχανικζσ- 

βιοτεχνικζσ εγκαταςτάςεισ και αποκικεσ αυτϊν κακϊσ και αποκικεσ εφφλζκτων και 

εκρθκτικϊν υλϊν». 

- Το Ρ.Δ. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Ρερί υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα 

υπόγεια ζργα». 

- Θ ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονιςμόσ για τθν παραγωγι, αποκικευςθ και 

διάκεςθ ςε κατανάλωςθ εκρθκτικϊν υλϊν».  

- Θ Υ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ». 

- Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για τθν προςταςία των ανθλίκων κατά τθν 

απαςχόλθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

- Θ Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Κακοριςμόσ επικίνδυνων, βαρειϊν ι ανκυγιεινϊν 

εργαςιϊν για τθν απαςχόλθςθ ανθλίκων». 
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- Το Ρ.Δ. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ 

μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων (Τροποπ. Ρ.Δ. 49/991(ΦΕΚ 180Α)». 

- Το Ρ.Δ. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που 

διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςισ τουσ ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ 

προσ τθν Οδθγία 86/188 ΕΟΚ». 

- Θ Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με ςυςκευζσ αερίου». 

- Το Ρ.Δ. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Ρ.Δ. 31/90 Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ 

και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων». 

- Θ Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συμμόρφωςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με 

τθν 89/686/ΕΟΚ Οδθγία του Συμβουλίου τθσ 21θσ Δεκεμβρίου 1989 για τθν 

προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν-μελϊν ςχετικά με τα μζτρα ατομικισ 

προςταςίασ». 

- Θ Υ.Α. 31245/93 ΥΡΕΧΩΔΕ «Συςτάςεισ για κατεδαφίςεισ κτιρίων». 

- Το Ρ.Δ. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, 

χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του Ρ.Δ. 

307/86(ΦΕΚ 135Α) ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

- Το Ρ.Δ. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ Οδθγίεσ 

89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ ςχετικά με τισ μθχανζσ». 

- Θ Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονιςμόσ παραγωγισ και διάκεςθσ 

ςτθν αγορά ςυναρμολογοφμενων μεταλλικϊν ςτοιχείων για τθν αςφαλι καταςκευι 

και χριςθ μεταλλικϊν ςκαλωςιϊν». 

- Το Ρ.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Υγείασ για τθν 

χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθν εργαςία 

τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 89/655/ΕΟΚ». 

- Το Ρ.Δ. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθν 

χριςθ απ τουσ εργαηόμενουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, 

ςε 91/383/ΕΟΚ». 

- Το ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/656/ ΕΟΚ».  

- Το Ρ.Δ. 397/94(ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον 

χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ 

ράχθσ και οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ». 

- Το Ρ.Δ. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που 

ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/340/ΕΟΚ». 

- Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «φκμιςθ κεμάτων εργαςίασ, ςυνδικαλιςτικϊν 

δικαιωμάτων υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και οργάνωςθσ Υπουργείου 
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Εργαςίασ και των εποπτευομζνων απ αυτό νομικϊν προςϊπων και άλλεσ 

διατάξεισ». 

- Θ Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνεσ ουςίεσ, ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και 

επιςιμανςθ αυτϊν ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκϊν κοινοτιτων 67/548/ΕΟΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει». 

- Το Ρ.Δ.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ ι και 

υγείασ ςτθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 95/58/ΕΟΚ». 

- Θ  Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 

- Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 38935/95 

- Το Ρ.Δ.  6/95(ΦΕΚ 6Α) «Διορκϊςεισ ςφαλμάτων ςτα Ρ.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 

396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(ΦΕΚ 221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 

- Το Ρ.Δ. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ 

χϊρουσ εργαςίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/564/ΕΟΚ». 

- Το Ρ.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ 

υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 

89/391/ΕΟΚ και  

- Ρ.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ 

υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

- Το Ρ.Δ. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται 

ςτα  

- προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ζργων ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΟΚ». 

- Το Ρ.Δ. 18/96 

- Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 52206/97 

- Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 130159/97 

- Το Ρ.Δ. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) 

- Το Ρ.Δ. 62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των νζων κατά τθν εργαςία, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 94/33/ΕΟΚ». 

- Το Ρ.Δ. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Αςφάλεια και υγεία των εργαηομζνων-τροποποίθςθ του 

Ρ.Δ. 17/96». 

- Το Ρ.Δ. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μζτρα για τθν προςταςία των εργαηομζνων που 

αποςπϊνται για τθν εκτζλεςθ προςωρινισ εργαςίασ ςτο ζδαφοσ τθσ Ελλάδασ, ςτο 

πλαίςιο διεκνικισ παροχισ υπθρεςιϊν». 
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- Θ Απόφ. ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/177 τθσ 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Ρρόλθψθ εργαςιακοφ 

κινδφνου κατά τθν μελζτθ ζργου» 

- Θ Απόφ. ΔΕΕΡ/ΟΛΚ/85 τθσ 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Κακιζρωςθ του Σχεδίου 

Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) και του Φακζλου αςφάλειασ και Υγείασ (ΦΑY), ωσ 

απαραιτιτων ςτοιχείων για τθν ζγκριςθ μελζτθσ ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ ι και τθσ 

μελζτθσ εφαρμογισ ςε κάκε Δθμόςιο Ζργο». 

- Θ ΕΓΚΥΚΛΛΟΣ 27/2012/ ΥΡΑΝ και ΥΡΟΜΕΔΛ 

3.Ειδικοί κίνδυνοι  

Συμφωνά με το Ραράρτθμα ΛΛ του Ρ.Δ. 305/96 το παρόν ζργο περιζχει από τθν φφςθ του 

εργαςίεσ οι οποίεσ δυνθτικά ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ για τθν αςφάλεια και υγεία των 

εργαηομζνων. Ιτοι από τον ενδεικτικό κατάλογο του εν λόγω παραρτιματοσ δυνατόν να 

παρουςιαςτοφν οι εν λόγω κίνδυνοι. 

- Εργαςίεσ που εκκζτουν τουσ εργαηομζνουσ ςε κινδφνουσ καταπλακϊςεισ, βφκιςθσ 

ςε άμμο -λάςπθ ι πτϊςθσ από φψουσ κλπ (ςθμείο 1 του Ραραρτιματοσ ΛΛ) 

- Εργαςίεσ κοντά ςε θλεκτρικοφσ αγωγοφσ υψθλισ και μζςθσ τάςθσ (ςθμείο 4 του 

Ραραρτιματοσ ΛΛ) εάν υπάρχουν τζτοιοι αγωγοί κατά μικοσ τθσ χάραξθσ των 

αγωγϊν και για τθν εργαςία με μθχανιματα (εκςκαφείσ, γερανοφσ κλπ) 

- Εργαςίεσ ςε μζρθ οποφ υπάρχει κίνδυνοσ πνιγμοφ (ςθμείο 5 του Ραραρτιματοσ ΛΛ) 

για εργαςίεσ ςε αγωγοφσ ςε ςφνδεςθ με υφιςτάμενο δίκτυο 

- Εργαςίεσ με χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν δεν γίνονται λόγω του χαρακτιρα τθσ περιοχισ 

(κατοικθμζνθ περιοχι) των ζργων (ςθμείο 9 του Ραραρτιματοσ ΛΛ). 

4.Γενικά 

4.1 Κίνδυνοι 

Οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν 

προζρχονται από: 

- Κίνδυνοι από χωματουργικζσ εργαςίεσ για εργαηομζνουσ 

- Κίνδυνοι από κραφςθ ορυγμάτων και πικανι παρουςία νεροφ 

- Καταςκευι ξυλοτυπων και ικριωμάτων 

- Εργαςίεσ ςε δρόμουσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν 

- Κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων 

- Λειτουργία και κυκλοφορία μθχανθμάτων 

- Λειτουργία θλεκτρικϊν μθχανϊν 

- Οργάνωςθ εργοταξίου (φωτιςμόσ, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ, ρίψεισ, 

αποκζςεισ κλπ) 

- Ραρουςία (νόμιμθ ι μθ) επιςκεπτϊν 

- Εργαςία κοντά ςε δίκτυα Δ.Ε.Θ. ι υπόγεια καλϊδια 

Επιςθμαίνεται ότι οι εργαςίεσ εκτελοφνται ςε οδοφσ εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν και 

απαιτοφν κατάλθψθ ολοκλιρου του εφρουσ τθσ οδοφ. Σε περίπτωςθ που για λογοφσ 

κυκλοφοριακοφσ δεν επιτραπεί θ κατάλθψθ ολοκλιρου του εφρουσ τθσ οδοφ και ο 
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αποκλειςμόσ τθσ τότε λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ κυκλοφορίασ τα μετρά αςφαλείασ κα πρζπει 

να τθροφνται ιδιαιτζρωσ αυςτθρά και πικανόν να λθφκοφν προςκετά. 

4.2 Γενικζσ ευκφνεσ αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει, ωσ μοναδικόσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ να λαμβάνει κάκε φορά τα 

ανάλογα για κάκε περίπτωςθ και αναγκαία ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ αςφαλείασ 

και υγιεινισ κατά τθν εκτζλεςθ ζργων μετρά αςφαλείασ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ των 

ζργων, για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, του ζργου, τθσ κυκλοφορίασ, των οδϊν και των 

εγκαταςτάςεων τουσ, των πεηϊν και των οχθμάτων, των υπογείων αγωγϊν και καλωδίων 

και εν γζνει για τθν πρόλθψθ οιουδιποτε ατυχιματοσ θ ηθμιάσ, ζχοντασ αυτόσ αποκλειςτικά 

όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί από υπαιτιότθτα 

δικι του ι του εργατοτεχνικοφ του προςωπικοφ. Θ ευκφνθ αυτι επεκτείνεται ςε όλουσ τουσ 

εργαηομζνουσ είτε εργάηονται ςτον Ανάδοχο είτε ςτθν Επίβλεψθ και ςτον Κφριο του Ζργου. 

Καλφπτει επίςθσ κάκε τρίτον, ςτο περιβάλλον και κάκε εμπράγματθ αξία. Ζχει επίςθσ ο 

Ανάδοχοσ τθν υποχρζωςθ να λάβει κάκε προςκετό μζτρο για τθν ικανοποίθςθ τθσ 

παραπάνω απαίτθςθσ ακόμα και αν το μζτρο αυτό δεν περιγράφεται ςτο παρόν τεφχοσ οφτε 

ςαφϊσ προςδιορίηεται ςτθν κειμζνθ Ελλθνικι Νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει τα κατάλλθλα μετρά αςφαλείασ, να διάηεται το 

κατάλλθλο εκπαιδευμζνο προςωπικό, να διακζτει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και να 

οργανϊνει τθν εργαςία του με τρόπο ϊςτε να εκτελοφνται με αςφάλεια οι εργαςίεσ εντόσ 

υφιςταμζνων δικτφων αποχζτευςθσ . Επιςθμαίνεται ρθτά ότι τα αναφερόμενα ςτο ςχζδιο 

και ςτον φάκελο μζτρων αςφαλείασ και υγείασ αποτελοφν αποκλειςτικι ευκφνθ και 

φροντίδα του Αναδόχου, κα γίνονται με δαπάνεσ του και είναι ζνα ελάχιςτο απαιτιςεων για 

τθν εργαςία εντόσ υφιςταμζνων δικτφων αποχζτευςθσ . Για τθν υλοποίθςθ των αναγκαίων 

μζτρων οι δαπάνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. 

Υποχρεοφται επίςθσ ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 8 του Ν.1396/83, τθν Υ.Α. 

130646/84 και το Ρ.Δ.305/96 να εφοδιάηεται με κεωρθμζνο από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ 

ΘΜΕΟΛΟΓΛΟ ΜΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ το οποίο κα τθρείται ςτον χϊρο του ζργου. 

Υποχρεοφται τζλοσ να τθρεί ςχολαςτικά τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ.305/96. δθλαδι μεταξφ των 

άλλων να ορίςει ςυντονιςτι ςε κζματα αςφαλείασ και υγειάσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου 

και να διαβιβάηει πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ 

γνωςτοποίθςθ θ οποία κα ςυντάςςεται ςυμφωνά με το παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 12 του εν 

λόγω Ρ.Δ. και γενικϊσ να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ αυτοφ. 

Για υπόγεια τεχνικά ζργα όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Ρ.Δ. 225/89 (βάκοσ εκςκαφισ άνω των 

6.00 μζτρων) ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ αυτοφ. Ειδικά θ 

ςφνταξθ Μελζτθσ Μζτρων Υγιεινισ και Αςφαλείασ (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελεί κατά το άρκρο 26 του 

ανωτζρω Ρ.Δ. ςυμβατικι του υποχρζωςθ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ςε περιοχζσ "ευαίςκθτου πλθκυςμοφ" όπωσ ςχολεία, 

νοςοκομεία, γθροκομεία, εκκλθςιζσ, γιπεδα κλπ ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ 

διευκφνςεισ /διοικθτικά ςυμβοφλια να εξετάηει και να λαμβάνει ιδιαιτζρα μετρά αςφαλείασ. 
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4.3 Επίβλεψθ 

Θ Επίβλεψθ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει εγγράφωσ από τον Ανάδοχο να λάβει αυςτθρότερα 

μετρά αςφαλείασ από εκείνα που αποτελοφν ςυμβατικι του υποχρζωςθ ι προβλζπονται 

από τθν κειμζνθ Ελλθνικι Νομοκεςία ι ζχουν ηθτθκεί επιπροςκζτωσ από τισ Αρμόδιεσ 

Αρχζσ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ τα μετρά αυτά. 

Δεν δίνεται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ για τα προςκετά αυτά μετρά εκτόσ εάν αποδειχκεί 

ότι τα μετρά αυτά δεν ιταν αναγκαία. 

Θ Επίβλεψθ εάν εκτιμιςει ότι δεν τθροφνται τα μετρά αςφαλείασ τα οποία προβλζπονται 

ι/και είναι αναγκαία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει εγγράφωσ τθν λιψθ ι αποκατάςταςθ των 

απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ εντόσ λίαν ςυντόμου χρονικοφ διαςτιματοσ ι /και να 

ηθτιςει εγγράφωσ τθν διακοπι των εργαςιϊν μζχρι τθν λιψθ ι/και αποκατάςταςθ των 

απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ. Στθν δεφτερθ αυτι περίπτωςθ θ απόφαςθ πρζπει να είναι 

πλιρωσ αιτιολογθμζνθ, θ δε αιτιολόγθςθ να κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ ι κακυςτζρθςθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςε 

οποιοδιποτε ςχετικι εντολι τθσ επίβλεψθσ μπορεί να επιβλθκεί ποινικι ριτρα μζχρι 587 € 

ανά θμζρα πλζον των άλλων νόμιμων μζτρων και διαδικαςιϊν που μποροφν να λθφκοφν. Το 

ποςόν αυτό παρακρατείτε από τον επόμενο λογαριαςμό του ζργου. 

Σε ιδιαιτζρεσ περιπτϊςεισ μεγάλθσ επικινδυνότθτασ θ Επίβλεψθ διατθρεί το δικαίωμα να 

προβεί ςε κάκε νόμιμθ ενεργεία και να λάβει (είτε θ ίδια είτε μζςω τρίτων) ι 

αποκαταςτιςει τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ χωρίσ τθν μεςολάβθςθ του αναδόχου και 

να καταλογίςει τισ ςχετικζσ δαπάνεσ ςε βάροσ του. Στα πλαίςια αυτά είναι δυνατόν ο 

Επιβλζπων να δϊςει εντολι διακοπισ των εργαςιϊν τθν τρζχουςα εργάςιμθ θμζρα ϊςτε να 

δοκεί θ δυνατότθτα ςτθν Υπθρεςία να λάβει όλα τα προςικοντα μζτρα είτε θ ίδια είτε 

δίνοντασ εντολι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τουσ. 

5. Κανόνεσ ανά φάςθ εργαςίασ 

5.1 Γενικά 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ και πλθροφόρθςθ ςτο 

προςωπικό του κακϊσ επίςθσ επαρκι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν φφςθ και τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. Το προςωπικό κα πρζπει να είναι κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο με επαρκι γνϊςθ και εμπειρία ςε ςχετικζσ εργαςίεσ. Επίςθσ να εκπαιδεφεται 

ςε κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων, παροχισ ΑΣ βοθκειϊν, πυρόςβεςθσ, χριςθ εξοπλιςμοφ 

αςφάλειασ κλπ. 

Το προςωπικό πρζπει να αποτελείται από ενιλικεσ ικανοφσ και κατάλλθλουσ από άποψθ 

υγείασ για τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία που ζκαςτοσ αναλαμβάνει. Ο επικεφαλισ πρζπει να 

ζχει τα κατάλλθλα προςόντα και εμπειρία. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ 

εργαςίασ ατομικά και ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία. 

Ενδεικτικά και μόνον αναφζρονται: κράνθ, γυαλιά προςταςίασ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ποδιζσ, 
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γάντια, μάςκεσ θλεκτροςυγκολλθτϊν, κ.λ.π. Το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να φοράει 

κατά περίπτωςθ κατάλλθλα ενδφματα (κράνθ, ςκλθρά παποφτςια, ωταςπίδεσ, προςωπίδεσ, 

γάντια κλπ) και να φζρει τον ςχετικό ατομικό εξοπλιςμό. Απαγορεφονται μαντιλια λαιμοφ, 

αλυςίδεσ, ταυτότθτεσ, δαχτυλίδια, κλπ. 

Απαγορεφεται θ κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ςτο εργοτάξιο και θ άςκοπθ 

παραμονι, ανάπαυςθ, κλπ εργαηομζνων μζςα ςε αυτό. Απαγορεφονται γενικϊσ 

ριψοκίνδυνεσ ι άςτοχεσ ι υπερβολικζσ ενζργειεσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ από τουσ αρμοδίουσ φορείσ για 

τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να φροντίηει εάν απαιτείται για τθν ανανζωςθ τουσ θ τθν 

επζκταςθ τουσ, να ακολουκεί πλιρωσ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ, να πλθρϊνει τα ζξοδα των 

αδειϊν και εγκρίςεων (αλλά όχι τισ τυχόν απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ) και να ακολουκεί με 

ςχολαςτικι ευλάβεια τισ προκεςμίεσ που τίκενται από τισ εγκρίςεισ και άδειεσ αυτζσ. θτά 

απαγορεφεται θ άνευ ςχετικισ άδειασ εκτζλεςθ εργαςιϊν. Εάν ηθτθκεί από τον κφριο του 

ζργου ι άλλθ αρμόδια Υπθρεςία ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να 

υποβάλλει για ζγκριςθ Μελζτθ Κυκλοφοριακισ φκμιςθσ (Μ.Κ.). 

Πλεσ οι καταςκευζσ, μζτρα κλπ ςχετικά με τθν υγιεινι και αςφάλεια εργαηομζνων, τρίτων, 

του ζργου κλπ και εν γζνει κάκε ςχετικι προςωρινι ι μθ καταςκευι πρζπει να ςυντθρείται 

τακτικά με ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ του Αναδόχου. Επίςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να 

ελζγχει τακτικά και ςυςτθματικά τα μζτρα και μζςα αςφαλείασ και οπότε και όςεσ φορζσ 

απαιτθκεί από τον Κφριο του Ζργου ι άλλο αρμόδιο φορζα. Επίςθσ ο Κφριοσ του ζργου 

μπορεί να ηθτιςει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα Αναφορά Αςφαλείασ του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατρζχει τμιματα του ζργου όταν απαιτείται με 

άφκονο νερό για τθν αποφυγι των οχλιςεων από ςκόνεσ. 

Ο Ανάδοχοσ όντασ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των νόμων κλπ. υποχρεοφται να ανακοινϊνει 

χωρίσ αμζλεια ςτθν Υπθρεςία τυχόν ςφμβαντα κακϊσ και τισ επιςκζψεισ αρμοδίων αρχϊν 

ςτο ζργο περιγράφοντασ λεπτομερειακά τισ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων αρχϊν 

ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ κλπ. που κατα τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

του ζργου, απευκφνονται θ κοινοποιοφνται ς' αυτόν. 

Για εργαςίεσ που απαιτοφν ειδικά μζτρα αςφαλείασ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει όλα τα 

ενδεδειγμζνα πρόςκετα και ειδικά μζτρα αςφαλείασ και να εφαρμόηει αυςτθρά τουσ 

κανονιςμοφσ που ιςχφουν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. Επίςθσ για ειδικζσ τζτοιεσ εργαςίεσ 

κα γίνεται εφόςον απαιτείται ειδικι μελζτθ από ζμπειρο Μθχανικό. 

Πλεσ οι καταςκευάςιμεσ εγκαταςτάςεισ και τα τμιματα τουσ πρζπει να είναι με τζτοιο 

τρόπο διαςταςιολογθμζνεσ, τοποκετθμζνεσ, ςτθριγμζνεσ, αγκυρωμζνεσ και 

καταςκευαςμζνεσ από κατάλλθλα υλικά ϊςτε να μποροφν να παραλάβουν και να 

μεταφζρουν τα διάφορα φορτία που αναπτφςςονται ςε όλεσ τισ φάςεισ χρθςιμοποίθςθσ 

τουσ. Μεταβολι των παραμζτρων ςχεδιαςμοφ οδθγεί ςε ζλεγχο και ενίςχυςθ ι 

αντικατάςταςθ τουσ. Δεν επιτρζπεται θ υπερφόρτιςθ τουσ. 
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Πλεσ οι καταςκευάςιμεσ εγκαταςτάςεισ και τα τμιματα τουσ οι οποίεσ μόνον μετά από 

ςκλιρυνςθ ι ςφνδεςθ με άλλα τμιματα ι με μετζπειτα πρόςκετεσ καταςκευαςτικζσ 

παρεμβάςεισ αποκτοφν τθν πλιρθ φζρουςα ικανότθτα τουσ επιτρζπεται να φορτίηονται 

μόνον κατά αντιςτοιχία με τθν εκάςτοτε φζρουςα ικανότθτα τουσ. 

Πλεσ οι καταςκευζσ πρζπει να ελζγχονται για τθν ευςτάκεια και τθν φζρουςα ικανότθτα 

τουσ. Μετά από διακοπι εργαςιϊν για ικανό χρονικό διάςτθμα ι αλλαγζσ ι εξάντλθςθ 

χρόνου ηωισ ι υπερβολικι χρθςιμοποίθςθ ι ζκτακτα γεγονότα πρζπει να ελζγχονται εκ 

νζου. 

Δεν επιτρζπεται γενικά θ εκτζλεςθ ταυτοχρόνωσ εργαςιϊν ςε διαφορετικά επίπεδα ςτθν 

ίδια κζςθ εκτόσ εάν ζχουν λθφκεί ςοβαρά μζτρα αςφαλείασ για τθν προςταςία των 

εργαηομζνων ςτο χαμθλότερο επίπεδο από πτϊςεισ αντικειμζνων κλπ. 

Εκτόσ των άλλων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν τοποκζτθςθ εμποδίων εγκεκριμζνου από 

τθν Υπθρεςία τφπου που κα τοποκετοφνται ςε εμφανι ςθμεία του ζργου (αρχι, τζλοσ και ςε 

ενδιάμεςα ςθμεία αναλόγωσ του μικουσ του εκτελουμζνου ζργου) και πάντωσ ςε αρικμό 

όχι ολιγότερο των δυο ανά πενιντα μζτρα. Ο κφριοσ του ζργου επιφυλάςςει το δικαίωμα να 

τροποποιιςει τον τφπο του εμποδίου και τθν τροποποίθςθ αυτι να τθν γνωςτοποιιςει κατά 

τθν εγκατάςταςθ του αναδόχου ςτα ζργα μετά τθν υπογραφι ςχετικισ εργολαβικισ 

ςυμβάςεωσ. 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΕΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 
ΑΝΕΜΟΜΤΛΩΝ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ: 710.000,00 ΕΥΩ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ/ ΤΘΛ.: 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται γενικϊσ να μεριμνιςει για τον εφοδιαςμό των κζςεων εργαςίασ 

με πόςιμο νερό και εγκαταςτάςεισ υγιεινισ και κακαριότθτασ εφόςον απαιτοφνται από το 

Νόμο, να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, να καταςκευάςει και τοποκετιςει 

κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και απαγόρευςθσ επικίνδυνων 

κζςεων κακϊσ και προειδοποιθτικζσ και ςυμβουλευτικζσ πινακίδεσ τόςο για τουσ 

εργαηόμενουσ όςο και για τουσ κινοφμενουσ ςτο εργοτάξιο. 

Να ανεγερκοφν όλεσ οι τυχόν απαιτοφμενεσ προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ για τθν εκτζλεςθ 

των ζργων τθσ εργολαβίασ ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τθν Αςτυνομία, τθν Υπθρεςία 

επίβλεψθσ και τισ άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ, με ευκφνθ του αναδόχου ο οποίοσ και κα τισ 

ςυντθρεί ςε καλι κατάςταςθ υποχρεοφμενοσ ςυγχρόνωσ ςτθν εν καιρϊ κακαίρεςθ και 

αποκόμιςθ των προϊόντων τουσ. 
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Σε επικίνδυνεσ κζςεισ πζραν των άλλων μζτρων αςφαλείασ κα πρζπει οι εργαηόμενοι να 

είναι δεμζνοι από ςτακερό ςθμείο με ηϊνθ αςφαλείασ. 

Κα πρζπει κακθμερινά και ιδιαίτερα ςε επικίνδυνεσ κζςεισ ι φάςεισ τθσ εργαςίασ να γίνεται 

επικεϊρθςθ για τθν τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ και τθν πικανότθτα ανάγκθσ επζκταςθσ 

και βελτίωςθσ ι ανακεϊρθςθσ τουσ. 

Θ μεταφορά, απόκεςθ και τοποκζτθςθ παντόσ είδουσ ετοίμων τεμαχίων (π.χ. ςωλινεσ, 

φρεάτια κλπ) πρζπει να γίνεται με τζτοιον τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται ηθμίεσ οι οποίεσ 

μποροφν να μειϊςουν τθν ευςτάκεια ι τθν φζρουςα ικανότθτα τουσ και να οδθγιςουν ςε 

ατυχιματα. Επίςθσ πρζπει να ελζγχονται για τθν διαπίςτωςθ ορατϊν ηθμιϊν, 

παραμορφϊςεων και ρωγμϊν. 

Το άνοιγμα των καλυμμάτων των φρεατίων και εςχάρων κα γίνεται με τθν χριςθ των 

ειδικϊν εργαλείων. Καλφμματα τα όποια ζχουν ςφθνωκεί λόγω παγετοφ δεν επιτρζπεται να 

αφαιροφνται με τθν βοικεια φωτιάσ (λόγω κινδφνου ζκρθξθσ) ι άλλα μζςα. 

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ τοποκετοφνται ςε φψοσ 1,90μ. - 2,00 μ. 

5.2 Εγκρίςεισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να απευκφνεται ςε όλεσ τισ 

αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ για τον ακριβι εντοπιςμό των υπόγειων αγωγϊν και καλωδίων και 

άλλων καταςκευϊν ι εγκαταςτάςεων, να λαμβάνει τθν ζγκριςθ τουσ και να ςυμμορφϊνεται 

με τισ υποδείξεισ τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν (ι αυτοτελοφσ φάςεωσ αυτϊν ι/και 

οποτεδιποτε απαιτείται) και για τθν ςυνεπαγόμενθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πρζπει να 

λάβει τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ (Επιτροπι Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ και Κυκλοφοριακισ 

φκμιςθσ, Τροχαία, ΚΤΕΛ κλπ) 

Ο Ανάδοχοσ, εάν απαιτείται εκ του χαρακτθριςμοφ τθσ οδοφ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν 

κα πρζπει να λαμβάνει ςχετικι ζγκριςθ από τθν αρμόδια Δ.Ε.Κ.Ε. 

Ταυτόχρονα ο Ανάδοχοσ (πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ) κα πρζπει να βεβαιωκεί 

με κάκε τρόπο ότι ςτον προβλεπόμενο χϊρο εργαςίασ δεν υπάρχει οποιαδιποτε καταςκευι 

από τθν οποίαν δυνατόν να υπάρξει κίνδυνοσ για τουσ εργαηόμενουσ και να εκτιμθκεί εάν 

απαιτείται επιςκευι, ςτιριξθ ι κακαίρεςθ τουσ και να λαμβάνονται οι αντίςτοιχεσ εγκρίςεισ. 

Τυχόν απαιτιςεισ αςφαλείασ και υγείασ που κζτουν οι Υπθρεςίεσ αυτζσ είναι υποχρεωτικζσ 

για τον Ανάδοχο και κα εκτελεςτοφν αδαπάνωσ (εκτόσ εάν περιλαμβάνονται ςτο Τιμολόγιο). 

5.3 Δοκιμαςτικζσ Τομζσ 

Ο Ανάδοχοσ μετά τθν λειψι των ςχετικϊν ςτοιχείων και εφόςον κρικεί από τθν Υπθρεςία ότι 

απαιτείται κα πραγματοποιιςει δοκιμαςτικζσ τομζσ για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων ι 

τθν επιβεβαίωςθ τουσ. Για τθν πραγματοποίθςθ τουσ και τθν ςυνεπαγόμενθ ρφκμιςθ τθσ 

κυκλοφορίασ πρζπει να λθφκοφν οι ςχετικζσ εγκρίςεισ. 
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Οι δοκιμαςτικζσ αυτζσ τομζσ κα εκτελοφνται με τθν δζουςα προςοχι. 

Τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των δοκιμαςτικϊν τόμων κα τοποκετθκεί 

ςτουσ κόμβουσ ςιμανςθ αναγγελίασ θ όποια αποςφρεται με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν Οι 

πινακίδεσ αυτζσ κα είναι του παρακάτω τφπου. 

ΡΟΣΟΧΘ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΕΓΩΝ 

ΕΝΑΞΘ .../.../.... 

ΛΘΞΘ .../.../... 

Με τθν περαιωςθ τθσ εργαςιασ των δοκιμαςτικων τομων και μεχρι τθν εναρξθ των εργαςιων 

ςτθν ςυγκεκριμζνθ κεςθ (εφοςον δεν υπαρξει πλθρθσ αποκαταςταςθ του οδοςτρωματοσ) 

κα τοποκετθκει ςτουσ κομβουσ ςθμανςθ θ οποια αποςυρεται με τθν εναρξθ των εργαςιων 

Οι πινακιδεσ αυτεσ κα είναι του παρακατω τυπου. Σε περιπτωςθ ςχετικθσ εντολθσ από τθν 

Υπθρεςια προσ τον Αναδοχο για ςυντθρθςθ του ορυγματοσ ο Αναδοχοσ είναι υποχρεωμενοσ 

να προβει ςτισ απαραιτθτεσ εργαςιεσ το αργοτερο εντοσ 24 ωρων. Σε ειδικεσ περιπτωςεισ 

μεγάλθσ επικινδυνοτθτασ είναι δυνατον να ηθτθκει θ αμεςθ εκτελεςθ των ςχετικων 

εργαςιων και ο Αναδοχοσ είναι υποχρεωμενοσ να προβει ςτισ εργαςιεσ αυτεσ αμεςα. 

ΡΟΣΟΧΘ 

ΟΔΟΣΤΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ 

Ο Αναδοχοσ από τθν εκτελεςθ των δοκιμαςτικων τομων και μεχρι τθν πλθρθ αποκαταςταςθ 

τθσ οδου εχει τθν υποχρεωςθ κακθμερινου ελεγχου των ορυγματων και των επιχωςεων και 

ςυντθρθςθσ τουσ για τθν αποφυγθ ατυχθματων. 

5.4 Ζναρξθ κυρίωσ εργαςιϊν 

Ο Αναδοχοσ τουλαχιςτον πεντε (5) θμερεσ πριν τθν εκτελεςθ των εργαςιων καταςκευθσ των 

αγωγων οφειλει να εγκαταςτθςει ςθμανςθ αναγγελιασ κυκλοφοριακων ρυκμιςεων οι 

οποιεσ αποςυρονται με το περασ των εργαςιων Οι πινακιδεσ αυτεσ κα είναι των παρακατω 

τυπων. 

ΡΟΣΟΧΘ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΕΓΩΝ 

ΟΔΟΣ ............. ΚΛΕΛΣΤΘ 

ΕΝΑΞΘ .../.../.... 

ΛΘΞΘ .../.../... 

 

 

 

ΡΟΣΟΧΘ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΕΓΩΝ 

ΜΘΝ ΣΤΑΚΜΕΥΕΤΑΛ ΔΕΞΛΑ (ΑΛΣΤΕΑ) 

ΑΡΟ ..../..../.... ΕΩΣ .../..../.... 
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Στο Εργοτάξιο κα υπάρχουν μόνιμα ςτισ απαραίτθτεσ κζςεισ πινακίδεσ του παρακάτω 

τφπου: 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ Θ ΕΛΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ 

5.5 Κοπι αςφαλτοτάπθτα 

Ολοι οι εργαηομενοι κα φορουν κρανοσ, ανακλαςτικο γιλεκο (θ ενδυματα ηωθρου χρωματοσ 

κιτρινου ι ηωθρου πορτοκαλι ι αλλα ανακλαςτικα εξαρτθματα), γαντια και υποδθματα 

αςφαλειασ. Επιςθσ ωταςπιδεσ για τθν αντιμετωπιςθ του κορυβου και μαςκεσ για τθν 

αντιμετωπιςθ τθσ ςκονθσ. 

Θ κινθςθ των μθχανθματων κα γινεται ςε οριοκετθμενθ με κωνουσ λωριδα. Οι κωνοι κα 

απεχουν το πολφ 1,50 μετρα ο ενασ από τον αλλον και κα τοποκετειται θ προβλεπομενθ 

από τον Νομο ςθμανςθ. Σθμανςθ κα τοποκετειται και ςτουσ κακετουσ δρομουσ εαν 

απαιτειται. 

Για να αποδοκει το τμθμα ςτθν κυκλοφορια πριν τθν εκςκαφθ κα προθγειται κακαριςμοσ 

και πλυςιμο του. 

5.6 Εκςκαφι ορυγμάτων 

Α. Εκςκαφι ορυγμάτων 

Ολοι οι εργαηομενοι (εκτοσ οδθγων και χειριςτων) κα φορουν κρανοσ, ανακλαςτικο γιλεκο ( 

θ ενδυματα ηωθρου χρωματοσ κιτρινου ι ηωθρου πορτοκαλι ι αλλα ανακλαςτικα 

εξαρτθματα) γαντια και υποδθματα αςφαλειασ. Επιςθσ εαν απαιτειται ωταςπιδεσ για τθν 

αντιμετωπιςθ του κορυβου και μαςκεσ για τθν αντιμετωπιςθ τθσ ςκονθσ. 

Κατά τθν διάρκεια των εκςκαφϊν κα δίδεται μζριμνα ϊςτε το κατάςτρωμα τθσ οδοφ να 

παραμζνει τελείωσ κακαρό από υλικά εκςκαφισ. 

Τα ορυγματα κα πρεπει να διακετουν επαρκεσ πλατοσ. Τα πλατθ των ορυγματων που 

οριηονται ςτθν παρουςα μελετθ είναι επαρκθ για τθν κακε διαμετρο αγωγου που 

προβλεπεται να τοποκετθκει. Σε ειδικεσ περιπτωςεισ ςε ςυννενοθςθ Αναδοχου και 

Υπθρεςιασ δυνατον να κακοριηονται διαφορετικα πλατθ εκςκαφων. 

Επιςφαλι τμιματα των πρανϊν πρζπει να κατακρθμνιηονται (ι να υποςτθλωνονται, 

επενδυονται κλπ) προςεκτικα από εμπειρο προςωπικο και με τον καταλλθλο εξοπλιςμο (δυο 

τουλαχιςτον) για να αποφευχκουν ατυχθματα απόξαφνικθ τουσ πτωςθ. Ειδικα πρεπει να 

ελεγχεται θ αναπτυξθ τετοιων καταςταςεων μετα από ιςχυρεσ βροχοπτωςεισ, καταπτωςεισ 

πρανων κλπ. 

Λδιαιτερθ προςοχθ πρεπει να δοκει ςτθν παρουςια πλθςιον του ορυγματοσ ξαναςκαμμενων 

ι εν γενει χαλαρων εδαφων λογω του μεγαλου κινδυνου καταπτωςεων ςτα εδαφθ αυτα. 

Β. Αντιςτιριξθ 
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Θ αντιςτθριξθ είναι υποχρεωτικθ για βακοσ εκςκαφθσ ανω των 2,00 μετρων ι ανεξαρτθτωσ 

βακουσ οταν επιβαλλεται από τθν φυςθ του εδαφουσ 

Θ αντιςτθριξθ γινεται ταυτοχρονωσ με τθν εκςκαφθ θ οποια προθγειται ελαχιςτα και μονον 

οςον επιβαλλεται για τθν εκτελεςθ των εργαςιων. Κα είναι ςυνεχθσ και δεν κα 

περιλαμβανει τμθματα χωρισ ςυνοχθ ι χαλαρα. 

Απαιτθςεισ για τθν αντιςτθριξθ περιγραφονται αναλυτικα ςτθν Τεχνικθ Εκκεςθ, ςτισ Τεχνικεσ 

Ρροδιαγραφεσ και ςτα ςχεδια τθσ μελετθσ. Γενικα πρεπει να λαμβανονται υποψθ ολοι οι 

παραγοντεσ που επθρρεαηουν τθν ευςτακεια του ορυγματοσ. 

Θ αντιςτθριξθ κα προεξεχει από το εδαφοσ τουλαχιςτον 15 εκ ωςτε να εμποδιηεται θ πτωςθ 

λικων και χωματων μεςα ςτο ορυγμα. 

Οι εργαηομενοι κατα τθν καταςκευθ τθσ αντιςτθριξθσ πρεπει να εργαηονται από τθν 

προςτατευμενθ περιοχθ προσ τθν απροςτατευτθ. Θ εργαςια πρεπει να γινεται γρθγορα 

ωςτε να ελαχιςτοποιειται ο κινδυνοσ αλλα και με ςχολαςτικθ προςοχθ και κατω από τισ 

οδθγιεσ του υπευκυνου μθχανικου του Αναδοχου. 

Θ ςυγκεντρωςθ προιοντων εκςκαφθσ, υλικων, εργαλειων , μθχανθματων κλπ πρεπει να 

γινεται εκτοσ του πριςματοσ ολιςκθςθσ του πρανουσ ωςτε να αποφευχκει θ φορτιςθ τθσ 

αντιςτθριξθσ και θ αςτοχια τθσ. 

Θ αντιςτθριξθ μπορει να μετατραπει κακ' οιονδθποτε τροπο μονον μετα από ςχετικθ 

ανακεωρθςθ τθσ μελετθσ και εγκριςθ αυτθσ. 

Θ απομακρυνςθ τθσ αντιςτθριξθσ γινεται ςταδιακα με τθν προοδο τθσ επανεπιχωςθσ του 

ορυγματοσ. Σε ειδικεσ περιπτωςεισ είναι δυνατον να παραμεινει για λογουσ αςφαλειασ και 

μετα τθν ολοκλθρωςθ των εργαςιων. 

Γ. Ρροςταςία από ειςροι υδάτων 

Οποιαδιποτε ποςότθτα νεροφ (ι και λυματων από το υφιςταμμενο δικτυο) πρζπει να 

απομακρφνεται αμεςωσ με άντλθςθ και διοχζτευςθ απ’ευκείασ ςτο ςφςτθμα 

ομβρίων(υπογεια νερα) ι ςε καταλλθλο αποδεκτθ (λυματα). 

Λδιαιτερθ ςθμαςια πρεπει να δοκει ωςτε θ αντλθςθ να μθν προκαλεςει προβλθματα ςτισ 

γειτονικεσ καταςκευεσ λογω πτωςθσ του υδροφορου οριηοντα. 

Δ. Ρερίφραξθ ορφγματοσ - Εργοταξίου 

Ο Αναδοχοσ οφειλει να μεριμνιςει για τθν πλιρθ και ςφμφωνα προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

καταλλθλθ ςτακερθ και ανκεκτικθ περιφραξθ του εργοταξιου και των ορυγματων και για τθν 

φωτεινι ςθματοδοτθςθ, τθν ςθμανςθ, τισ οριηοντιεσ διαγραμμιςεισ, τισ καλωδιωςεισ και τθν 

ςχετικθ υποδομθ ςθματοδοτθςθσ και θλεκτροφωτιςμου. 

Τα ανωτζρω κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τόςο για τισ θμζρεσ όςο και για τισ 

νφκτεσ των χϊρων των εργοταξίων του για τθν αςφαλι κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν 
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και τροχοφόρων. Για λόγουσ κυκλοφορίασ και αςφαλείασ θ καταςκευι του ζργου κα αρχίηει 

και κα ολοκλθρϊνεται κατά διαδοχικά τμιματα που το μικοσ κακενόσ κα ιςοφται με τθν 

απόςταςθ μεταξφ δυο διαδοχικϊν φρεατίων εκτόσ αν άλλωσ κρίνει θ Υπθρεςία. 

Θ τάφροσ περιφράςςεται εκτόσ του μετϊπου προόδου τθσ εκςκαφισ και πλθςίον αυτοφ. 

Συγκεκριμζνα τοποκετείται πλζγμα, ανακλαςτικισ ικανότθτασ, ελάχιςτου πλάτουσ (φψουσ) 

0,80 m, το οποίο ςτθρίηεται ικανοποιθτικά (π.χ. τοποκζτθςθ επί άγκιςτρον, πρόςδεςθ) ςε 

κάκετα ςτοιχεία τα οποία απζχουν μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ τουσ: 

α. 3,5 m για δρόμουσ ταχείασ κυκλοφορίασ (ταχφτθτα μεγαλφτερθ των 60 km) ι 

ανοιχτοφσ χϊρουσ (μεγάλεσ ταχφτθτεσ ανζμου) και 

β. 5,0 m για δρόμουσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ 

Θ απόςταςθ μεταξφ μετϊπου εκςκαφισ και περίφραξθσ δεν επιτρζπεται να είναι 

μεγαλφτερθ από 20 m και ςθμαίνεται με κϊνουσ οι οποίοι τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ 

εκςκαφισ ςε μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ τουσ 1,2 m ι με φράγματα ελαχίςτου πλάτουσ 0,60 

m τοποκετοφμενα με τθν ζννοια του πλάτουσ των κατά μικοσ τθσ εκςκαφισ ζτςι ϊςτε θ 

μεταξφ τουσ απόςταςθ να μθν είναι μεγαλφτερθ του 1,5 m. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκςκαφισ κάκε θμζρα ι τθν διακοπι για διάςτθμα εξαρτϊμενο 

από τισ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ και πάντωσ όχι μεγαλφτερθ των 2 ωρϊν επιβάλλεται θ δια 

πλζγματοσ πλιρθσ περίφραξθ τθσ τάφρου. 

Ρεριμετρικά εκςκαφϊν βάκουσ μεγαλφτερων των 2,25 μ. κα τοποκετείται ςτακερι 

περίφραξθ τφπου πλζγματοσ ι ςτθκαίου με μεςοςανίδια ςε φψοσ 1,00 μ. και 0,60 μ. 

αντίςτοιχα (πλζον του πλζγματοσ περίφραξθσ του εργοταξίου, εκτόσ αν αυτό εφάπτεται τθσ 

τάφρου). 

Απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ θ χριςθ κορδζλασ οδοποιίασ ι ςυναφοφσ μζςου 

ςιμανςθσ. 

Αν οι ςυνκικεσ το επιτρζπουν είναι ςκόπιμο θ περίφραξθ να καλφπτει τθν τάφρο και τον 

διάδρομο κίνθςθσ εργαηομζνων ι και μθχανθμάτων. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ κα πρζπει να 

δθμιουργείται και άλλθ λωρίδα μειωμζνου πλάτουσ με προοδευτικά μειωμζνου πλάτουσ 

λωρίδα να προθγείται αυτισ, μζςα ςτθν οποία κα πραγματοποιείται θ κίνθςθ μθχανθμάτων 

και εργαηομζνων. Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ τοποκετοφνται ςτο πλθςιζςτερο όριο προσ τθν 

κυκλοφορία. Θ οριοκζτθςθ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ μπορεί να γίνει με κϊνουσ οι οποίοι 

τοποκετοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

Ε. Διαβάςεισ 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει τθν κυκλοφορία των περιοίκων και τθν άνετθ και 

αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κατοικίεσ και τα καταςτιματα τοποκετϊντασ και τθν απαιτοφμενθ 

ςιμανςθ. Εάν καταςκευαςτοφν διαβάςεισ κα ςθμαίνονται και κα φωτίηονται και κα είναι 

ςφμφωνεσ με τον πίνακα 3. 
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Δίπλα ςτισ διαβάςεισ κα τοποκετείται θ πινακίδα Ρ-21 (Ν. 2094/92) ςε φψοσ 1,90 - 2,00 m 

και από τισ δφο πλευρζσ κίνθςθσ των πεηϊν και επιπροςκζτωσ από τθν πλευρά τθσ 

κυκλοφορίασ των οχθμάτων. 

Επίςθσ 20 m πριν τθν διάβαςθ το όριο ταχφτθτασ κα οριοκετείται ςτα 20 km/h εκτόσ αν 

λειτουργεί φωτεινι ςιμανςθ. 

Στισ διαβάςεισ αποφεφγονται τα ςκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδφνατο τότε το ρίχτυ είναι το 

πολφ 16,5 εκ. και το πάτθμα κατ’ ελάχιςτο 27,5 εκ. 

Ρλευρικά οι διαβάςεισ προςτατεφονται με ςτοιχεία τα οποία τρζχουν ςε φψοσ 0,60 μ. και 

1,00 μ. (χειρολθςκιρασ). Το πλάτοσ τθσ διάβαςθσ είναι κατ’ ελάχιςτον 0,60 μ. ςε περιοχισ 

μικρισ ςυνάκροιςθσ κοινοφ, 0,75 μ. ςε μεςαίασ και 1,00 μ. ςε μεγάλθσ (π.χ ςχολεία, 

γιπεδα). 

Οι διαβάςεισ καταςκευάηονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηουν μικοσ επί του οδοςτρϊματοσ, 

πριν τθν ζξοδο από τθν περίφραξθ ίςο με 1,5 πάτθμα. Οι διαβάςεισ πεηϊν ςθμαίνονται με 

τθν πινακίδα Ρ-21 (Ν. 2094/92) και από τισ δφο πλευρζσ τθσ διάβαςθσ. Οι πινακίδεσ αυτζσ 

φωτίηονται κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ. Οι αποςτάςεισ μεταξφ δφο διαβάςεων 

κακορίηονται με βάςθ τθν περιοχι και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ. Μζγιςτεσ 

αποςτάςεισ δίνει ο πίνακασ 3. 

Γεφυρϊςεισ των τάφρων πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν μικρότερθ δυνατι όχλθςθ τθσ 

κυκλοφορίασ και τροφοδοςίασ των περιοχϊν. 

Θ γεφφρωςθ πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάςματα ελάχιςτων απαιτιςεων πάχουσ 

ςφμφωνα με τον πίνακα 4. 

Τα ελάςματα τοποκετοφνται μετά από αντιςτιριξθ των τοιχωμάτων τθσ εκςκαφισ ςε μικοσ 

υπερβάλλον τθσ διάβαςθσ κατά 60 cm εκατζρωκεν. Οι διαςτάςεισ των ελαςμάτων πρζπει να 

εξαςφαλίηουν ςτιριξθ κατά 60 cm τουλάχιςτον εκατζρωκεν τθσ τάφρου άνεςθ κίνθςθσ των 

αυτοκινιτων (ελάχιςτθ απόςταςθ των τροχϊν από τα άκρα του ελάςματοσ 30 cm), ομαλι 

προςπζλαςθ (χριςθ ι δθμιουργία ράμπασ) και το αμετάκετό τουσ. Κακ' όλο το μικοσ τθσ 

διάβαςθσ και ςε επαφι με αυτι τοποκετείται πλζγμα ι ςτερεά προςαρμοςμζνα 

προςτατευτικά κιγκλιδϊματα με δφο οριηόντια ςτοιχεία ςε φψοσ 0,60 μ. και 1,00 μ. Το 

πλάτοσ των ελαςμάτων πρζπει να είναι 1,20 μ. 

ΣΤ. Λειτουργία και κίνθςθ μθχανθμάτων και οχθμάτων 

θτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των 

ςχετικϊν διατάξεων όςον αφορά ςτθν λειτουργιά και κυκλοφορία των μεταφορικϊν του 

μζςων και μθχανθμάτων. 

Θ κινθςθ μθχανθματων και εργαηομενων πρεπει να γινεται εντοσ οριοκετθμενθσ από 

κωνουσ λωριδασ. 
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Εαν τα μθχανθματα παραμενουν ςτο εργοταξιο μετα το περασ των εργαςιων καλυπτονται 

από τθν περιφραξθ κλειδωνονται και αςφαλιηονται. 

Κα πρεπει να τθρειται ελαχιςτθ αποςταςθ αςφαλειασ από τα χειλθ του ορυγματοσ ιςθ με: s 

=2*P + 0,02*hοπου  το ανα αξονα φορτιο ςε τοννουσ και h το βακοσ εκςκαφθσ ςε μετρα με 

ελαχιςτθ τιμθ του s ta 80 εκ. 

Δεν επιτρεπεται κινθςθ ι εργαςια εργαηομενων πλθςιον των μθχανθματων κατα τθν 

διαρκεια που αυτα εργαηονται ι κυκλοφορουν εκτοσ εαν ζχει εχουν λθφκει προςκετα μετρα 

και δεν κινδυνευουν. 

Οι διαδρομοι κυκλοφοριασ οχθματων και μθχανθματων εαν απαιτουνται κα εχουν επαρκεσ 

πλατοσ ωςτε να εξαςφαλιηεται εκατερωκεν του οχθματοσ ελευκεροσ χωροσ τουλαχιςτον 60 

εκ. 

Η. Σιμανςθ 

Σε ότι αφορά τθν ςιμανςθ πριν και μετά το εργοτάξιο αυτι εφαρμόηεται ςφμφωνα με τισ 

ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλίουσ για εντόσ ι εκτόσ κατοικθμζνων 

περιοχϊν αντίςτοιχα. 

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ οδϊν επαναλαμβάνονται κατά μικοσ τθσ προοδευτικά μειωμζνου 

πλάτουσ λωρίδασ και τθσ λωρίδασ μειωμζνου πλάτουσ όταν το μικοσ των είναι μεγαλφτερο 

από 50 και 80 m αντίςτοιχα. Οι πινακίδεσ οι οποίεσ επαναλαμβάνονται είναι αυτζσ που 

ορίηονται ςτον Ν. 2094/92, ανάλογα των κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν. Θ ελάχιςτθ απαίτθςθ 

τθν οποία κζτει θ παροφςα προδιαγραφι δίνεται ςτον πίνακα 2. 

Εκςκαφζσ επιτρζπεται να πραγματοποιθκοφν ςε απόςταςθ αςφαλείασ (εκτόσ εάν δεν 

γίνεται διαφορετικά θ απαιτείται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ οπότε πρζπει να λθφκοφν 

ιδιαίτερα πρόςκετα μζτρα) από οδοφσ ταχείασ ι βαριάσ κυκλοφορίασ με παράλλθλθ 

υποςτιριξθ του μετϊπου των εκςκαφϊν προσ τισ οδοφσ αυτζσ. 

Σιμανςθ κα τοποκετείται και ςτουσ κάκετουσ δρόμουσ εαν απαιτείται. Απαγορεφεται θ 

χριςθ κορδζλασ οδοποιίασ ι άλλου ςυναφοφσ μζςου ςιμανςθσ. Πλα τα ςιματα πρζπει να 

είναι ςφμφωνα με τθν ςχετικι εγκφκλιο και τθν εν γζνει νομοκεςία, πρότυπα κλπ. 

Τα ανωτζρω κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ τόςο για τισ θμζρασ όςο και για τισ 

νφκτεσ (βλζπε ιδιαίτερθ παράγραφο) των χϊρων των εργοταξίων του για τθν αςφαλι 

κακοδιγθςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και τροχοφόρων. 

5.7 Καταβιβαςμόσ υλικϊν 

Εφοςον απαιτειται παρουςια εργαηομενων κοντα ςτον εξοπλιςμο κατα τθν καταβιβαςθ για 

τθν υποβοθκθςθ του καταβιβαςμου υλικων οι εργαηομενοι κα διακετουν ατομικα μεςα 

προςταςιασ και κα εργαηονται προςεκτικα και μεςα ςτο αντιςτθριγμενο τμθμα τθσ 

εκςκαφθσ. 

5.8 Τοποκζτθςθ ςωλινων - Συνδζςεισ 
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Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται ςτθν ακριβθ τουσ κεςθ με τθν χρθςθ του καταλλθλου 

εξοπλιςμου και εργαλειων ανκεκτικων για το ςυγκεκριμμενο βαροσ. 

Οι εργαηομενοι κα διακετουν ατομικα μεςα προςταςιασ και κα εργαηονται προςεκτικα και 

μεςα ςτο αντιςτθριγμενο τμθμα τθσ εκςκαφισ. 

Οι εργαηόμενοι εάν απαιτείται πρζπει να είναι δεμζνοι με ανκεκτικι ηϊνθ. 

5.9 Επανεπίχωςθ - Συμπφκνωςθ ορφγματοσ 

Κατα τθν ωρα εργαςιασ των μθχανθματων για τθν επανεπιχωςθ του ορυγματοσ κανενασ 

εργαηομενοσ δεν κα εργαηεται εντοσ αυτου. Κατα τθν ωρα τθσ ςυμπυκνωςθσ τθσ 

επανεπιχωςθσ κατα ςτρωςεισ δεν κα εργαηονται παραλλθλα τα μθχανθματα. 

Οι αντιςτθριξεισ κα αναςυρονται βακμιδωτα αναλογα με τθν προοδο τθσ επανεπιχωςθσ. 

5.10 Αποκαταςτάςεισ - Αςφαλτικζσ εργαςίεσ 

Οι εργαηόμενοι φοροφν κράνοσ, ανακλαςτικό γιλζκο και υποδιματα αςφαλείασ. 

Το εργοτάξιο οριοκετείται ωσ εξισ: 

α. Αν πρόκειται για μεςαία λωρίδα τότε χρθςιμοποιοφνται κϊνοι οι οποίοι απζχουν 

μεταξφ τουσ μζγιςτθ απόςταςθ 3.5 m. 

β. Αν πρόκειται για ακρινι λωρίδα, τότε από τθν πλευρά τθσ κίνθςθσ θ οριοκζτθςθ 

γίνεται με κϊνουσ όπωσ ςτθν περίπτωςθ (α) ενϊ από τθν πλευρά του πεηοδρομίου ι 

τθσ νθςίδασ αν χρθςιμοποιείται από πεηοφσ, με πλζγμα. 

Σε κάκε περίπτωςθ (α ι β) από τθν πλευρά τθσ κυκλοφορίασ ιςχφουν τα ςχετικά με 

τθν επανάλθψθ των πινακίδων ςιμανςθσ οριηόμενα. 

5.11 Δοκιμζσ δικτφου 

Δεν απαιτοφνται ιδιαίτερα μετρα αςφαλειασ. Ρρεπει να τθρουνται ολοι οι γενικοι κανονεσ 

αςφαλείασ. 

5.12 Απομάκρυνςθ προςωρινϊν καταςκευϊν - Σιμανςθσ 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν και πριν αποδοκεί ζνα τμιμα τθσ οδοφ και πάλι ςτθν κοινι 

χριςθ, το τμιμα κα κακαρίηεται και πλζνεται αν χρειάηεται, κα απομακρφνεται πλιρωσ θ 

προςωρινι ςιμανςθ και κα αποκακίςταται θ μόνιμθ (τθν οποία ο Εργολάβοσ προςωρινά 

είχε καλφψει). 

Οι ςχετικζσ προςωρινεσ καταςκευεσ μετα τθν αποπερατωςθ του εργου ι τμθματοσ αυτου 

κα κακαιρουνται και εν γενει κα αποκακιςταται πλθρωσ το οδοςτρωμα και ολο το φυςικο 

ι/και δομθμζνο περιβάλλον ςτθν πρότερα του κατάςταςθ. 

6. Ειδικοί κανόνεσ 

20PROC007956070 2020-12-30



 

19 

 

Οι κανονεσ αυτοι ιςχυουν ςυμπλθρωματικα προσ αυτουσ που αναπτυςςονται παραπανω και 

οι οποιοι και αυτοιςκοπο εχουν να αντιμετωπιηουν κινδυνουσ που περιγραφονται εδω 

αναλυτικα. 

6.1 Νυκτερινζσ εργαςίεσ - Νυκτερινι φωτεινι ςιμανςθ 

Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τον 

απαιτοφμενο φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου . Ο φωτιςμοσ και 

τα φωτιςτικα ςωματα πρεπει να είναι ετςι διευκετθμενα ετςι ωςτε να εξαςφαλιηεται 

φωτιςμοσ τουλαχιςτον 300 LUX ομοιομορφα κατανεμθμενοσπου δεν καπροκαλει καμβωςθ 

και γενικα κα δθμιουργει ςυνκθκεσ αςφαλουσ εργαςιασ και κυκλοφοριασ. Επιβαλλεται να 

υπάρχει και εφεδρικόσ φωτιςμόσ αςφαλείασ κακϊσ επίςθσ και ατομικοί φανοί κατάλλθλου 

τφπου για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. 

Απαιτιςεισ φωτεινισ ςιμανςθσ κατά τθν νφκτα ι ϊρεσ μειωμζνθσ ορατότθτασ: Κατά μικοσ 

τθσ περίφραξθσ του εργοταξίου και από τθν πλευρά τθσ κυκλοφορίασ τοποκετείται φανόσ ςε 

φψοσ 1,20-1,35 μ. χρϊματοσ κόκκινου ςτα δεξιά τθσ επερχόμενθσ κυκλοφορίασ και άςπρο 

ςτα αριςτερά τθσ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ. Οι μζγιςτεσ αποςτάςεισ μεταξφ των φανϊν 

δίνονται ςτον πίνακα 5. 

6.2 Δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

Απαγορευεται θ εκτελεςθ εργαςιων με δυςμενεισ καιρικεσ ςυνκθκεσ. Επιτρεπεταιι με 

εμπειρο προςωπικο, καταλλθλο εξοπλιςμο και λθψθ των απαραιτθτων μετρων αςφαλειασ 

για εργαςιεσ επεμβαςεων που εχουν ςκοπο να αποτρεψουν ιδιαιτερα ςθμαντικουσ 

κινδυνουσ (π.χ πλθμμυρεσ). 

6.3 Ρυροπροςταςία 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει για τθν προλθψθ και αντιμετϊπιςθ πυρκαϊϊν ςτισ 

εγκαταςτάςεισ γενικά του εργοταξίου και γενικοτερα και υποχρεοφται να φροντίηει: 

- Για τον περιοδικό κακαριςμό του χϊρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και 

αναφλζξιμα υλικά καί τθν κατάλλθλθ διάκεςι τουσ. 

- Για τθν χρθςθ καταλλθλου εξοπλιςμου 

- Για τθν εγκατάςταςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ. 

- Να μθν πραγματοποιεί εργαςίεσ ςυγκολλιςεων ι και άλλων ανοικτισ πυράσ κοντά 

ςε χϊρουσ αποκικευςθσ καυςίμων ι άλλων εφφλεκτων υλϊν του εργοταξίου και 

των γειτονικϊν ιδιοκτθςιϊν που ανικουν ςε άλλουσ (εργοςτάςια, δεξαμενζσ υγρϊν 

καυςίμων κ.λ.π.) και πριν εξαςφαλιςει οτι δεν υπαρχουν ςτον αγωγο, ορυγμα, 

φρεατιο ευφλεκτα αερια. 

- Να απαγορευεται θ χρθςθ γυμνθσ φλογασ ςτθν εργαςια. 

- Να εκπαιδεφςει κατάλλθλα το προςωπικό του ςτθν χριςθ πυροςβεςτιρων 

- Οι γεννιτριεσ ρεφματοσ δεν πρζπει να υπερφορτϊνονται. 

- Απαγορεφεται θ χριςθ φωτιάσ για ηζςταμα 

- Απαγορεφεται θ ελεφκερθ καφςθ άχρθςτων υλικϊν, υλικϊν ςυςκευαςίασ κλπ. 

Ο Αναδοχοσ οφείλει να εφοδιάςει: 

20PROC007956070 2020-12-30



 

20 

 

α. Ολα τα μθχανιματα, φορτθγά και επιβατικά αυτοκίνθτα με πυροςβεςτιρα τφπου 

ξθράσ κόνεωσ 6 kg για μθχανιματα και φορτθγά και 2,5 kgr για επιβατικά αυτοκίνθτα. 

β. Τα γραφεία με 2 πυροςβεςτιρεσ τφπου ξθράσ κόνεωσ 6 kgr 

γ. Τισ εργοταξιακζσ κζσεισ όπου γίνεται χριςθ θλεκτριςμοφ με 2 πυροςβεςτιρεσ 

ξθράσ κόνεωσ 6 kgr. Σε καμμία περίπτωςθ δεν πρζπει οι κζςεισ πυροςβεςτϊν να 

απζχουν από τισ κζςεισ εργατϊν απόςταςθ μεγαλφτερθ των 75 μ. 

δ. Πλεσ οι κζςεισ εργαςίασ με 2 πυροςβεςτιρεσ νεροφ 10 kgr. Οι κζςεισ 

πυροςβεςτιρων κα πρζπει να βρίςκονται ςε απόςταςθ μικρότερθ από 75 μ. από τισ 

κζςεισ εργαςίασ. 

6.4 Ρροςταςία από υψθλοφσ κορφβουσ 

Ρρεπει να λαμβανονται προλθπτικα και εποανορκωτικα μετρα για τον περιοριςμο τθσ 

ςτακμθσ του κορυβου ςτθν πθγθ του οπωσ επιλογθ των καταλλθλων μθχανθματων, μονωςθ 

τακτικθ ςυντθρθςθ,καταλλθλθ οργανωςθ τθσ εργαςιασ. 

Να χρθςιμοποιουνται ατομικα μεςα ακοοπροςταςιασ οταν θ θμερθςια ατομικθ θχοεκκεςθ 

ενοσ εργαηομενου ι θ μεγιςτθ τιμθ τθσ ςτιγμιαιασ μθ ςτακμιςμενθσ θχθτικθσ πιεςθσ 

υπερβαινει τα 90 dB(A) και τα 200 Pa αντιςτοιχωσ. 

Τα ατομικα μεςα προςταςιασ κα είναι προςαρμοςμενα ςτα ατομικα χαρακτθριςτικα του 

εργαηομενου και ςτισ ςυνκθκεσ εργαςιασ του και θ χρθςθ τουσ κα πρεπει να γινεται 

προςεκτικα ωςτε να μθν οδθγθςουν λογωελλειψθσ θχθτικθσ επαφθσ του εργαηομενου με το 

περιβαλλον του ςε ατυχθματα. 

6.5 Ρροςταςία από ςκόνεσ 

Ρρεπει να λαμβανονται προλθπτικα και επανορκωτικα μετρα για τον περιοριςμο τθσ 

διαχυςθσ τθσ ςκονθσ και τυχον αεριων από μθχανθματα ςτθν πθγθ τουσ οπωσ διαβροχθ, 

επιλογθ των καταλλθλων μθχανθματων, καλυψθ κατεδαφιηομενων τμθματων, κατάλλθλθ 

οργανωςθ τθσ εργαςίασ. 

Να χρθςιμοποιοφνται ατομικά μζςα προςταςίασ 

6.6 Ρροςταςία από πτϊςεισ αντικειμζνων 

Απαγορευεται θ παραμονθ θ εργαςια ατομων κατω ι πλθςιον από μετακινουμενα φορτια, 

υλικα κακωσ και εκςκαφεισ, γερανουσ κλπ μθχανθματα. 

Κατα τθν διαρκεια φορτοεκφορτωςεων κανεισ εργαηομενοσ δεν κα εργαηεται εντοσ του 

ορυγματοσ εφοςον οι φορτοεκφορτωςεισ πραγματοποιουνται πλθςιον αυτου. 

Κατα τθν διαρκεια εκςκαφων και επενεπιχωςεων κανεισ εργαηομενοσ δεν κα εργαηεται 

εντοσ του ορυγματοσ. 
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Απαγορευεται θ διακινθςθ υλικων και εργαλειων με ριψθ από εργαηομενο ςε εργαηομενο. 

Απαγορευεται θ αποκεςθ κακε ειδουσ αντικειμενων πλθςιον των χειλεων του ορυγματοσ. 

Υλικά εκςκαφισ, εργαλεία, υλικά κλπ. τοποκετοφνται ςε ελάχιςτθ απόςταςθ 0,60 μ. από το 

χείλοσ τθσ εκςκαφισ. 

Οι αντιςτθρίξεισ κα πρζπει να εξζχουν του εδάφουσ τουλάχιςτον 15 εκ. παρζχοντασ 

προςταςία από πτϊςεισ. 

6.7 Ρροςταςία εργαηομζνων από πτϊςθ 

Λογω τθσ φυςθσ του εργου δεν είναι δυνατθ παντα θ υπαρξθ διαταξεων που να εμποδιηουν 

τθν πτωςθ ουτε θ υπαρξθ διαταξεων που να ςυγκρατουν ςτθν πτωςθ. Για τουσ λογουσ 

αυτουσ είναι απαραιτθτθ θ χρθςιμοποιθςθ εμπειρου προςωπικου. 

Τα ορυγματα κα εχουν και από τισ δυο πλευρεσ τουσ ελευκερεσ λωριδεσ πλάτουσ 

τουλαχιςτον 60 εκατοςτωνκατα το δυνατον επιπεδεσ, ελεφκερεσ από υλικα, εμποδια και εν 

γενει αντικειμενα. 

Εάν απαιτθκεί οι εργαηόμενοι πρζπει να είναι δεμζνοι με ςχοινιά από κατάλλθλα ςτακερά 

ςθμεία. 

6.8 Ρροςταςία από οχιματα 

Ολοι οι εργαηομενοι κοντα ςε χωρουσ κυκλοφοριασ μθχανθματων και οχθματων κα φορουν 

ανακλαςτικο γιλεκο θ ενδυματα ηωθρου χρωματοσ κιτρινου ι ηωθρου πορτοκαλι ι αλλα 

ανακλαςτικα εξαρτθματα. 

Ο εργοταξιακοσ χωροσ κα διαχωριηεται από το υπολοιπο τμθμα τθσ οδου ι εγκαρςιεσ οδουσ 

με καταλλθλθ περιφραξθ και πινακιδεσ. 

Εαν απαιτειται κα υποβοθκειται θ κυκλοφορια (με τθν ςυμφωνθ γνωμθ και ςυμφωνα με τισ 

εντολεσ τθσ Τροχαιασ) από καταλλθλο προςωπο(ιδιαιτερα ςε ωρεσ κυκλοφοριακθσ αιχμθσ ι 

εαν δεν υπαρχει για οποιονδθποτε λογο ορατοτθτα). 

6.9 Μζτρα αςφαλείασ ςτισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 

Οπωσ προβλεπονται ςτον Κανονιςμο Εςωτερικων Θλεκτρικων εγκαταςταςεων, τισ ςχετικεσ 

τυποποιθςεισ τθσ Δ.Ε.Θ. , αλλουσ ςχετικοφσ Κανονιςμουσ και νομουσ. Μετρα αςφαλειασ 

προβλεπονται ςτο αρκρο 21 του Ρ.Δ. 225/89. 

Λδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται για τθν αποφυγι θλεκτροπλθξίασ από επαφι με καλϊδια 

κατά τθν εργαςία μθχανθμάτων και αυτοκίνθτων. 

6.10 Απαιτιςεισ αεριςμοφ 

Βλεπε ςχετικεσ αναφορεσ ςτον φακελλο αςφαλειασ και υγειασ. 
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6.11 Επιςκζψεισ 

Επιςκζπτθσ κεωρείται κάκε άτομο το οποίο δεν ανικει ςτο απαςχολοφμενο ςτο ζργο 

προςωπικό του Εργολάβου ι τθσ Επίβλεψθσ και βρίςκεται εντόσ του Εργοταξίου. 

Απαγορευεται ρθτα (εκτοσ εαν υπαρξει ειδικθ προσ τουτο εντολθ τθσ Υπθρεςιασ) θ ειςοδοσ 

τριτων προςωπων ςτο εργοταξιο (και ο Αναδοχοσ οφειλει να λαβει πλθρθ ειδικα μετρα για 

τθν αποτροπθ τετοιων γεγονοτων) και θ διοργανωςθ επιςκεψεων ι υποδοχθ επιςκεπτων. 

Εάν υπάρξει επιςκεψθ ςε όλουσ τουσ επιςκζπτεσ παρζχεται θ απαραίτθτθ ενθμζρωςθ για 

τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ ςτουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ ςυνοδεία κράνουσ το οποίο 

υποχρεοφνται να φοροφν ςυνεχϊσ και κάκε άλλο μεςο που κρίνεται απαραίτθτο. Ρλιρθ και 

αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αςφάλεια τωνεπιςκεπτϊν ζχει ο Εργολάβοσ εκτόσ αν αυτοί 

επιςκζπτονται/επικεωροφν τουσ εργοταξιακοφσ χϊρουσ με ευκφνθ τθσ Επίβλεψθσ. 

6.12 Εργαςίεσ με εκρθκτικά 

Σε ολωσ εξαιρετικθ περιπτωςθ που είναι αναγκαια απαιτειται εγγραφθ εγκριςθ τθσ 

Υπθρεςιασ και των αλλων αρμοδιων αρχων. Ο ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα 

ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν αποφυγι ηθμιϊν και ατυχθμάτων από τθ χριςθ εκρθκτικϊν 

υλϊν οπωσ π.χ. ελεγχόμενεσ εκριξεισ , ςυςτιματα ςυναγερμοφ για τθν απομάκρυνςθ 

ατόμων και οχθματων από τουσ χϊρουσ των εκριξεων,λιψθ προςτατευτικϊν μζτρων για 

παρακείμενεσ καταςκευζσ και ιδιοκτθςίεσ κλπ. Ολεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται από τα 

παραπάνω βαρφνουν τον ανάδοχο ο οποιοσ εχει και τθν αποκλειςτικθ ευκυνθ. 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τον εντόπιςμο τυχόν παλαιϊν 

εκρθκτικϊν υλϊνκαι να αναφζρει αμζςωσ το γεγονόσ αυτό ςτθν Υπθρεςία και να 

ειδοποιιςει τθν αρμόδια ςτρατιωτικι αρχι. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί 

χωρίσ να διατυπϊςει καμμιά αντίρρθςθ , ςτισ εντολζσ των παραπάνω Αρχϊν,χωρίσ να 

δικαιοφται να προβάλει καμμιά απαίτθςθ για αποηθμίωςι του, για τθν ενδεχόμενθ 

ανωμαλία που κα προκλθκεί ςτθν εκτζλεςθ του ζργου , εκτόσ από ανάλογθ παράταςθ τθσ 

ςυμβατικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου. 

Ολεσ οι ςχετικεσ με εκρθκτικα εργαςιεσ (και θ αποκθκευςθ τουσ) γινονται ςυμφωνα με τισ 

ειδικεσ προβλεψεισ του Κανονιςμου Μεταλλευτικων και Λατομικων εργαςιων και των 

ειδικων διατάξεων που ιςχφουν 

6.13 Ειδικζσ περιπτϊςεισ 

Ο αναδοχοσ υποχρεουται να παρεχει εκ των προτερων οπου απαιτειται ςχετικα με εργαςιεσ 

που προκαλουν ιδιαιτερεσ κυκλοφοριακεσ αλλοιωςεισ και προβλθματα ςε υπθρεςιεσ 

αμεςθσ επεμβαςθσ (π.χ. Ρυροςβεςτικθ Υπθρεςια, ΕΚΑΒ). Είναι επιςθσ υποχρεωμενοσ να 

διδει αμεςωσ πλθροφοριεσ που του ηθτουνται από αρμοδιεσ αρχεσ. 

6.14 Αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ 
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Κα πρεπει να ακολουκουνται τα αναφερομενα ςτον φακελλο αςφαλειασ και υγειασ 

(Διαςωςθ, παροχθ πρωτων βοθκειων κλπ) με ευκυνθ, φροντιδα και δαπανθ του Αναδοχου 

6.15 Χριςιμα ςτοιχεία από τον Φάκελο Αςφάλειασ και Υγείασ 

Στον φάκελο αςφαλείασ και υγειασ οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτθτεσ των εργων 

αποχετευςθσ και δινονταιςχετικεσ οδθγιεσ υπαρχουν ςθμαντικεσ οδθγιεσ οι οποιεσ πρεπει 

να ακολουκουνται με ευκυνθ, φροντιδα και δαπανθ του Αναδοχου και κατα τθν διαρκεια 

τθσ καταςκευθσ του εργου οπωσ για Ρροςωπικο, προςτατευτικα ενδυματα και εν γενει 

ατομικο εξοπλιςμο, ομαδικο εξοπλιςμο, ατομικθ και ομαδικθ υγιεινθ, λειτουργικεσ 

διαδικαςιεσ εργαςιασ, επικινδυνθ ατμοςφαιρα και τροποι μετρθςθσ και αντιμετωπιςθσ τθσ, 

μετρα για πλθμμυρεσ, αςκενειεσ, για τον Θ/Μ εξοπλιςμο κλπ 

7. Λοιπά ςτοιχεία 

7.1 Ρροςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και αςφαλισ πρόςβαςθ κζςεων εργαςίασ 

1. Θ ειςοδοσ και θ εξοδοσ ςτο ορυγμα πρεπει να γινεται με ςτακερθ και ανκεκτικθ κλιμακα 

με εξαςφαλιςμενθ ςτερεωςθ εναντι ανατροπθσ, αντιολιςκθρα δαπεδα, χειρολαβεσ 

αςφαλειασ και προςτατευτικθ διαταξθ που να αποκλειεισ ανατροπθ του χρθςτθ. 

Απαγορευεται θ αναρριχθςθ ι θ χρθςιμοποιθςθ των μθχανθματων εκςκαφθσ. Οι κλιμακεσ 

κα διατθρουνται ςτθν κεςθ τουσ για οςο χρονικό διάςτθμα υπαρχουν εργαηομενοι εντοσ 

του ορυγματοσ. Για εργαςίεσ ςε βάκθ μεγαλφτερα του 1,50 μ. απαιτοφνται κλίμακεσ ςε 

αποςτάςεισ όχι μεγαλφτερεσ των 25 μ. 

2. Απαγορεφεται θ κάκοδοσ και θ άνοδοσ ςτο όρυγμα του προςωπικοφ μαηί με βαριά 

φόρτια. 

3. Στισ ενδεδειγμζνεσ κζςεισ πρζπει να υπάρχουν διακριτζσ ςτακερζσ διαβάςεισ ι 

γεφυρϊματα ικανου πλατουσ προςτατευμενα με κιγκλιδωματα για τθν διελευςθ των 

εργαηομενων. Σε κακε περιπτωςθ απαγορευονται τα αλματα πανω από το ορυγμα ι θ 

διελευςθ από μαδερια κλπ. Το αυτο ιςχυει και ςτθν περιπτωςθ διελευςθσ φορτιων. Οι 

πεηογεφυρεσ κα εχουν πλατοσ τουλαχιςτον 50 εκατοςτα. Σε περιπτωςθ κλιςθσ μεγαλυτερθσ 

των 12 μοιρων πρεπει να εχουν βακμιδεσ, ςε περιπτωςθ δε κλιςθσ μεγαλυτερθσ των 30 

μοιρων ςκαλοπατια. 

7.2 Ανάλυςθ πορείασ καταςκευισ κατά φάςεισ 

Γενικά οι φάςεισ καταςκευισ του ζργου είναι: 

 

 

7.3 Κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων εντόσ του εργοταξίου 

Ππωσ ανωτζρω ορίηεται. 
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7.4 Κακοριςμόσ χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν - τρόποσ αποκομιδισ άχρθςτων 

1. Τα υλικα τα οποια ο Αναδοχοσ κα χρθςιμοποιθςει ςτο εργο φυλαςςονται ςε καταλλθλουσ 

χωρουσ που κα εξευρεκουν και κα χρθςιμοποιθκουν με ευκυνθ, φροντιδα και δαπανθ του. 

Σε καμμια περιπτωςθ δεν τοποκετουνται ςε οδουσ ι/και κοινοχρθςτουσ χωρουσ. 

2. Θ εναποκεςθ υλικων ςτον τοπο εκτελεςθσ των εργαςιων κα είναι περιοριςμενθ (τοπικα 

και χρονικα), ο χωροσ αποκεςθσ αποτελει μεροσ του εργοταξιου και προςτατευται αναλογα 

και κα γινεται με τροπο που δεν δθμιουργει προβλθματα κυκλοφοριασ, αςφαλειασ πρανων 

εκςκαφθσ (αποςταςθ τουλαχιςτον 60 εκ ι οςο απαιτειται ), προςβαςθσ περιοικων κλπ. 

3. Τα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται ςε χϊρο εγκεκριμμενο από τισ 

αρμοδιεσ Αρχεσ. Σε κακε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ οφείλει να εξεφρει χϊρουσ αποκζςεωσ τθσ 

Υπθρεςίασ μθ αναλαμβανοφςθσ καμμιά απολυτωσ υποχρζωςθ για εξεφρεςθ τζτοιου χϊρου 

θ/και αποηθμίωςθ του Αναδόχου. 

4. Τα άχρθςτα προιοντα κα φορτωνονται ςε φορτθγα και κα απομακρυνονται από τθν κεςθ 

του ζργου. Τα προιόντα εκςκαφϊν γενικά ακομα και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία 

χρειάηονται για τθν επίχωςθ του ςκάμματοσ, κααπομακρφνονται απ'αυτό, μερικϊσ ι ολικϊσ, 

προςωρινϊσ ι και οριςτικϊσ. Θ προςωρινθ εναπόκεςθ των προϊόντων αυτϊν κα γίνεται ςε 

χϊρουσ κειμζνουσ ςε οιανδιποτε απόςταςθ από τον τόπο των εκτελουμζνων ζργων και 

διατικζμενουσ προσ τον ςκοπό αυτόν, με ευκφνθ και δαπάνεσ του αναδόχου. 

7.5 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ - εςτίαςθσ - Α βοθκειϊν 

1. Λογω του είδουσ και τθσ φφςεωσ του εργου ( τοποκετθςθ αγωγων ςε οδουσ εντοσ 

κατοικθμενθσ περιοχθσ) δεν είναι δυνατθ θ δθμιουργια χωρων υγιεινθσ και εςτιαςθσ των 

εργαηομενων. 

2. Σε κάκε κζςθ εργαςίασ κα υπάρχει πλιρωσ εξοπλιςμζνο φαρμακείο όπωσ προβλζπεται 

ςτο άρκρο 31 του Ρ.Δ. 225/89 

3. Για τθν μεταφορά άρρωςτων, τραυματιϊν κλπ απαιτείται θ μόνιμθ παρουςία κατάλλθλου 

οχιματοσ . 

7.6 Μελζτθ καταςκευισ ικριωμάτων 

 

7.7 Ρίνακεσ ελζγχου 

Συνίςταται θ χριςθ των πινάκων ζλεγχου που εκπόνθςε ομάδα εργαςίασ του Τ.Ε.Ε 

ΡΛΝΑΚΕΣ 

ΡΛΝΑΚΑΣ 1 
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Το φψοσ κϊνων t και θ απόςταςθ l μεταξφ των κϊνων ςτθν προοδευτικά μειωμζνου πλάτουσ 

λωρίδα κακορίηεται με βάςθ τθν κατθγορία τθσ οδοφ. 

Οι τιμζσ t και l δίνονται ςτον πίνακα 1. 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΔΟΜΟΥ t l ΕΛΑΧΛΣΤΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΚΩΝΩΝ 

ηαρύηεηα u<50km/h 40 cm 7 m 3 

ηαρύηεηα 50<u<70km/h 50 cm 5 m 5 

ηαρύηεηα u>70km/h 60 cm 3.5m 7 

ΡΛΝΑΚΑΣ 2 

Απαιτιςεισ Επανάλθψθσ Ρινακίδων Σιμανςθσ 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΔΟΜΟΥ ΛΩΛΔΑ ΡΟΟΔΕΥΤΛΚΑ 

ΜΕΛΩΜΕΝΟΥ ΡΛΑΤΟΥΣ 

ΛΩΛΔΑ ΣΤΑΚΕΑ ΜΕΛΩΜΕΝΟΥ 

ΡΛΑΤΟΥΣ 

ηαρύηεηα u<50km/h  3 

ηαρύηεηα u>50km/h  5 

ΡΛΝΑΚΑΣ 3 

Μζγιςτεσ Αποςτάςεισ μεταξφ Διαβάςεων Ρεηϊν (ςυμπεριλαμβάνονται 

άλλεσ διαβάςεισ π.χ. υπόγειεσ, αυτοκινιτων κ.λ.π) 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ / ΡΕΛΟΧΘ ΟΔΟΥ ΕΜΡΟΛΚΟ 

ΚΕΝΤΟ 

ΡΥΚΝΘ 

ΔΟΜΘΣΘ 

ΑΑΛΘ 

ΔΟΜΘΣΘ 

ΛΔΥΜΑΤΑ * 

ταχφτθτα u<50km/h 45 μ. 60 μ. 75 μ. 25 μ. 

ταχφτθτα u>50km/h 60 μ. 75 μ. 100 μ. 50 μ. 

* Εκκλθςίεσ, ςχολεία, γιπεδα κ.λ.π.     

ΡΛΝΑΚΑΣ 4 

Ελάχιςτο Ράχοσ Ελαςμάτων Κυκλοφορίασ ςε mm 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΟΧΘΜΑΤΟΣ/ 

ΡΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΘΣ ΣΕ cm 

ΒΑΛΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΜΕΣΑΛΑ ΟΧΘΜΑΤΑ 

20PROC007956070 2020-12-30



 

26 

 

μζχρι 55 12,5 8,0 

μζχρι 70 15 11,5 

μζχρι 90 20 13,0 

ΡΛΝΑΚΑΣ 5 

Αποςτάςεισ μεταξφ Φανϊν Επιςιμανςθσ Εργοταξίου 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΟΔΟΥ ΜΕΓΛΣΤΘ ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑ 

 ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ 

ΦΩΤΛΣΜΟ 

ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΛΣΜΟ 

ταχφτθτα <50km/h λωρίδα 

προοδευτικά μειωμζνου 

πλάτουσ 

42 37 27 22 

ταχφτθτα >50km/h λωρίδα 

προοδευτικά μειωμζνου 

πλάτουσ 

35 30 20 15 

ταχφτθτα <50km/h λωρίδα 

Στακεροφ μειωμζνου 

πλάτουσ 

45 40 30 25 

ταχφτθτα >50km/h λωρίδα 

Στακεροφ μειωμζνου 

πλάτουσ 

38 33 23 18 

 Οδόσ με 

νθςίδα 

Οδόσ χωρίσ 

νθςίδα 

Οδόσ με νθςίδα Οδόσ χωρίσ 

νθςίδα 

Ελάχιςτοσ αρικμόσ φανϊν ςτθν λωρίδα προοδευτικά μειωμζνου πλάτουσ τρείσ ι ίςεσ 

αποςτάςεισ τοποκετθμζνοι (αρχι, μζςθ, τζλοσ). 

Σε περιοχζσ όπου ο φωτιςμόσ είναι ελλιπισ ι κακόσ και ανάλογα με τθν ζκταςθ του 

εργοταξίου, το βάκοσ των εκςκαφϊν και τθν κίνθςθ τθσ περιοχισ μπορεί να ηθτθκεί από τθν 

Επίβλεψθ ο φωτιςμόσ του Εργοταξίου. 
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Οι πινακίδεσ των διαβάςεων πεηϊν κα φωτίηονται με προβολείσ 250 Watt οι οποίοι κα 

τοποκετοφνται πάνω από κάκε πινακίδα. 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΡΓΟ :   Αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ αλεκόκπιωλ 
 
 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:    710.000,01 € 

 
 
 
 
Παξάξηεκα ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

 

(κε εληαίν πνζνζηό έθπηωζεο - άξζξν 125 ηνπ N4412/2016) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΡΓΟ :   Αλάπιαζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ αλεκόκπιωλ 
 
 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:    710.000,01 € 

 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
 

(κε εληαίν πνζνζηό έθπηωζεο - άξζξν 125 ηνπ N4412/2016) 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΩΗ 

 
Πεξηγξαθή 

Πξνζθεξόκελε έθπηωζε 
ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό (%) 

Οινγξάθωο Αξηζκεηηθώο 

 

Έθπηωζε ζην ζύλνιν δαπαλώλ 
εξγαζηώλ θαηά ηε κειέηε 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) 

 
Πεξηγξαθή 

Γαπάλε θαηά ηνλ 
Πξνϋπνινγηζκό 
Μειέηεο (Δπξώ) 

Πξνζθεξόκελε έθπηωζε Γαπάλε κεηά 
ηελ έθπηωζε 

(Δπξώ) 

ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί 
ηνηο εθαηό (%) 

 
ύνολο Κόζηοσς Δργαζιών 

 
417.177,03 

    

  
ύνολο Κόζηοσς Δργαζιών 

 
1: 

 
417.177,03 

 
Π1: 

 

 
Γ.Δ & Ο.Δ. Δργαζιών 

 
18,00% 

 
x 1: 

 
75.091,87 

  
18,00% 

 
x Π1: 

 

  
ύνολο Γαπάνης ηοσ Έργοσ 

 
2: 

 
492.268,90 

 
Π2: 

 

 
Απρόβλεπηα 

 
15,00% 

 
x 2: 

 
73.840,34 

  
15,00% 

 
x Π2: 

 

ύνολο Γαπάνης ηοσ Έργοσ  
566.109,24 

 
Καηά ηην προζθορά: 

 
καηά ηη μελέηη  

 
Απολογιζηικά 

 
1.100,00 

    

ύνολο Γαπάνης ηοσ Έργοσ 
καηά ηη μελέηη 

 
567.209,24 

    

 
Πρόβλευη αναθεώρηζης 

 
Αν : 

 
5.371,41 

 
(1-Δμ) x (Αν) : 

 

ύνολο Γαπάνης ηοσ Έργοσ 
καηά ηη μελέηη (τφρίς ΦΠΑ) 

 
572.580,65 

 
Καηά ηην προζθορά: 

 

 
 
 

Ο Πξνζθέξωλ 
 
 
 
 

(Ονομαηεπώνσμο σπογραθόνηφν και ζθραγίδα εργοληπηικών επιτειρήζεφν) 

 
 

 
Οι μελεηηηές 

   
 

 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

 
Βαζίλειος Ροσμελιώηης 

    
Μιταήλ Σζιμπλάκης 

 

Π.Μητανικός Σ.Δ.    Αρτιηέκηφν Μητανικός  

     Αν.Προχζηάμενος Γ/νζης Σ.Τ. 

 

Νικόλαος Υρ.Βαρδαλάτος       
Γιπλ. Ηλεκηρολόγος Μητ/κος       

  ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ     

   
Μιταήλ Σζιμπλάκης 

    

  Αρτιηέκηφν Μητανικός     

  Αν.Πρ οχζηάμενος Γ/νζης Σ.Τ.    
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Παξάξηεκα 2 - ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
1
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [                          ] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Μπθφλνπ, 

Αξγχξαηλα / Μχθνλνο / 84600] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Σζηκπιάθεο Μηράιεο] 

- Σειέθσλν: [22890 28557] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [mtsimplakis@mykonos.gr] 

-Γηεχζπλζεζην Γηαδίθηπν(δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ):[ https://mykonos.gr/] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ 

CPV): [ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΑΝΔΜΟΜΤΛΩΝ - CPV: 45211360-0] 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΔΡΓΟ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [-] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [-] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

20PROC007956070 2020-12-30



 

2 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
2 

: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
3
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
4
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
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β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
5
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ 

ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
6
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
7
  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 

κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 

του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό 

του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
8
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

12. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
9
· 

13. δσξνδνθία
10,11

· 

14. απάηε
12

· 

15. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
13·

 

16.
 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
14

·
 

17. 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
16

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
17

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
18

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
19

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
21

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
22

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
23

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 24

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
25

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
26

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
27 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
28

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

20PROC007956070 2020-12-30



 

11 

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
29

, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
30

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
31

 

θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

[] Ναη [] Όρη 
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επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 

παξ. 4 λ. 3310/2005
32

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 23.1 ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΠΟ ΣΟ ΜΔΡΟ IV ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

ΜΟΝΟ Η ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ α 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 

Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο33
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
34

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο
35

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

[…................................…] 
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
36

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
37

 -θαη ε 

αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
38

, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 

αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
39

, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο 

αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
40

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
41

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη 

ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη 

έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ  

20PROC007956070 2020-12-30



 

18 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
42

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
43

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

20PROC007956070 2020-12-30



 

21 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο 

πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή 

ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά
44

, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
45

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
46

 

 

20PROC007956070 2020-12-30



 

22 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη
47

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
48. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό 

ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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1
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
2
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 
μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  
Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 
ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 
ευρϊ. 
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
4
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 
5
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 
Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 
κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
8
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
9
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
10

 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 
“διαφκορά”. 
11

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
12

 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
13

 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 
εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
14

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
15

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

20PROC007956070 2020-12-30



 

24 

                                                                                                                                                            
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 
άλλεσ διατάξεισ.". 
16

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 
1 του άρκρου 73 ) 
17

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
19

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
20

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
21

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν.  
22

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
23

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 
ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
24

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
25

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
26

 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
27

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
28

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
29

 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
30

 Ρρβλ άρκρο 48. 
31

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
32

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 
εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
33

 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
34

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
35

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
36

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
37

 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
38

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  
που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
39

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 
που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
40

 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 
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δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
41

 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 
του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 
κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
42

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο 
πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
43

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 
λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 
μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
44

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
45

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
46

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
47

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
48

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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