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ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

 

ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ  ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

Προϋπολογισµού 49.164,55 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 

 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α ' 1 4 7 )  «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» β) των άρθρων 80 έως 110 του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε) και γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί 

τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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1 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

 

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου4 

 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου 

1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου5 που έχει έδρα την Ζαγορά 

 

Οδός  : Ζαγορά 

Ταχ.Κωδ : 37001 

Τηλ. : 24263 - 50105 

Telefax : 24260 23128 

E-mail : texzagmour@gmail.com 

 

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 

ένδικα µέσα6 (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης του 

έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.   

 

1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου7. 

                   Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την 02.12.2016, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00π.µ.,στη Ζαγορά8 

 

1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει 

το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.  

- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει 

προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. 

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση 

εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.  

- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό 

Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το 

ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. 
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1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 

αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη 

δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 

Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

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

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

ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινοµένων οργάνων, τα οποία κατά τον 

νόµο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη 

διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. Παράλειψη ενηµέρωσης των 

ενδιαφεροµένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µόνο 

εφόσον έχει αποδεδειγµένα ως αποτέλεσµα την παρακώλυση ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στον 

διαγωνισµό. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς9, που θα συµπληρωθεί από τους 

διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε 

στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου, Πληροφορίες 

Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ.:24263-50113. 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει 

το διαγωνισµό µέχρι και την Πέµπτη 01.12.2016 και ώρα 15:00µµ. Εφόσον ζητηθούν 

εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την 

υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0,20 ΕΥΡΩ/σελίδα, εκτός αν 

αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. Επίσης τα τεύχη 

δηµοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζαγοράς, όπου και µπορούν να 

λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι. 

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να 

λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 

γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν 

κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 

µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου και το κείµενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα 

των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες, µπορούν να 
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παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην 

παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

 

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό –  

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 

3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της 

προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της 

παρούσας.  

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον 

φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι 

αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, 

αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του 

προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο 

ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).  

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων.  

Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού 

σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό.   

3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς στην Επιτροπή 

του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4412/2016. Έχουν δικαίωµα να 

υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  

σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης, σε περίπτωση 

µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος 

εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης, σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,  

σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ., σε περίπτωση Κοινοπραξίας 

εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των 

κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών 

Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή 

αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω.  
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Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο. 

3.4  Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 

κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που προέρχονται 

από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου και το κείµενο των οποίων επιτρέπει 

ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις 

χώρες µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει τον 

διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.  

 3.5            Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον 

εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το 

δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο 

της Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς 

παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο πρακτικό της 

στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  

 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.   

 

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα 

λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 

προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και 

κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του 

Ν.4412/2016,δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του 

χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν 

έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο 

αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του 

προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 

διαγωνισµού. 

β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
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∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο σηµείο η) του παρόντος 

άρθρου, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και 

την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του 

προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς 

εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση 

ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο 

φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. 

δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 

οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο 

(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), και µονογράφει το καθένα 

από αυτά ανά σελίδα. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και 

τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι 

οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες 

διορθώσεις10, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο 

οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 

ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 

διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στον συγκεκριµένο 

διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την 

έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό 

(σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της 

παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 

23 και 24 της παρούσας. 

στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα 

υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και 

µονογραφών , στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το 

άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς 

των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών 

έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 

ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

(Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής 

16PROC005400808 2016-11-16



 

 
 

Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους 

διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα 

∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο 

Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει 

να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι 

τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών 

ολοκληρώνεται, µε την επιφύλαξη των εποµένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών 

επιστολών, την ηµέρα της δηµοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της µειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4412/2016. Η 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δηµοπρασίας που αφορά στον 

έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων επικοινωνεί µε τους φορείς που 

φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 

διαγωνισµό, υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία 

πειθαρχικής δίωξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόµενα του Ν.3669/2008. Αν 

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

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 

πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 

επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα 

και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Τα 

δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου 

της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει τις 

προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει 

πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Η Ε.∆. ολοκληρώνει 

τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο 

εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίσθηκαν στα 

έγγραφα της σύµβασης (παρ 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016), και το υποβάλει στην 

αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παρ. 1ε του άρθρου 98 του Ν.4412/2016. 

4.2 Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας - Πρόσκληση για υπογραφή 

σύµβασης 

α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα 

της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. Ν.4412/201611. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 

εκτός του µειοδότη. 
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Κατά της απόφασης έγκρισης τ ο υ αποτελέσµατος της δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  χ ω ρ ε ί  έ ν σ τ α σ η  

σ ύ µ φ ω ν α  µ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  1 2 7  γ ι α  σ υ µ β ά σ ε ι ς  µ ε  ε κ τ ι µ ώ µ ε ν η  α ξ ί α  έ ω ς  

6 0 . 0 0 0 , 0 0  Ε υ ρ ώ  χ ω ρ ί ς  τ ο  Φ Π Α .  

Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν προσφυγών, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που 

ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν 

προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες 

δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της 

διαδικασίας. 

Μετά, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.1 του Ν.4412/2016, να 

προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την 

κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς 

προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι 

ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος 

ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων12 , καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 

(πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών). 

Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα 

Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής. 

Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στον διαγωνισµό 

προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 

δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο 

ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από 

την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στον 

διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στον 

µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 

135 του Ν.4412/2016 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά 

τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα προσκοµισθέντα 

(µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι 

απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την 

απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά 

σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε 
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τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ' εξής. 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαµβάνονται 

κατ' εφαρµογήν του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόµενους 

ταχυδροµικώς µε κάθε πρόσφορο µέσο µε fax, ηλεκτρονικό ταχυδροµίο κλπ επι αποδείξει κατά 

την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί 

στην παράταση ισχύος της, προς τον σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή 

απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν 

αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 

 

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 

5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 135 

του Ν.4412/2016. 

5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω13: 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

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

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 

οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των µελετών του έργου. 

10. Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο: 

(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

Υ.∆.Ε.). 

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 

6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς 

και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 

συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η 

Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της 

χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύµφωνα µε τη 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητά τους14. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε 

από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται 

στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου 

διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

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

διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

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

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων15. 

7.2  

- Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Των άρθρων 80-110 Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 16. 

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

16PROC005400808 2016-11-16



 

 
 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 379 του Ν.4412/2016. 

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

Αξίας» και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 

διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6%ο στο 

ΤΣΜΕ∆Ε. 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 

8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΤΑ µε ποσό 49.164.55 € εγγεγραµµένα στον ΚΑ 

30.7331.044 17 και  υπόκειται στις κρατήσεις18 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαµβανοµένης και της κράτησης του 2ου εδαφίου της παραγράφου 7θ του άρθρου 53 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) 0,06% καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 

αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 

4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

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

Έργου. 

8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) και 

(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται 

σε ΕΥΡΩ. 

 

 

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 

 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις εργάσιµες 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών 

 

Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως 

τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

έργου 

 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Έργα οδοποιίας ∆.Ε. Μουρεσίου». 

  

11.2 Προϋπολογισµός του έργου 

Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 49.164,55 Ευρώ και 

αναλύεται σε19: 

Άθροισµα εργασιών:    29.218,00€ 

Γ.Ε. Ο.Ε. 18% :       5.259,24€ 

Άθροισµα2:    34.477,24€ 

Απρόβλεπτα20 – Απολογιστικά 15%:  5.171,59€ 

Άθροισµα3:    39.648,83€ 

ΦΠΑ 24%:      9.515,72€ 

Γενικό Σύνολο:    49.164,55€ 

 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΘΈΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ) 

 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός οικισµών, σε κεντρικά σηµεία του οδικού 

δικτύου της ∆.Ε. Μουρεσίου και συγκεκριµένα: 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και 

νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-
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454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονοµικό 

αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η 

µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία 

δηµοπρατήθηκε το έργο. 

Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης 

νοµοθεσίας (άρθρο 156 παρ.3 Ν. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α147), εφόσον η δυνατότητα 

χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους 

όρους και περιορισµούς: 

∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη, 

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 

• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης, 

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση, 

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 

συµβατικά τεύχη, 

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες 

δεν είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, 

απολογιστικές εργασίες, κλπ). 

• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 

χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 

εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 

• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας 

«οµάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 

• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα 

εργασιών» σε άλλη «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του 

έργου. 

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις 

ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 

ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την 

αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 

 

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 

 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΗΝΤΑ (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης21. 
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Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

άµεση έναρξη των εργασιών. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου22 αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου –  

Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την δ ι α δ ι κ α σ ί α  τ ο υ  «Συνοπτικού 

∆ιαγωνισµού» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε 

επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών του προϋπολογισµού της παρ 2α του 

άρθρου 95 του Ν.4412/2016 και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 

 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

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

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.2 του 

άρθρου 86 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, 

κατά τους όρους του άρθρου 72 παρ1α Ν.4412/2016, στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό, 

εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της 

υπηρεσίας23, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 792.98 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 

είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 

του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) 

και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών 

της. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, 

δηλαδή το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού 

προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 

εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό 

και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή 

αντίρρηση, εντός πέντε (5) ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα 

ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4412/201624. Σφάλµατα ή ελλείψεις που 

σχετίζονται µε τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισµό αν δεν 

γεννάται σύγχυση. 
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15.3             Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

µικρότερο των εξι (6) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 97 

παρ.3 & άρθρο 72 παρ1α Ν.4412/2016), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι την -

02.07.201725. 

15.4 Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αφορούν τους λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύµβασης. 

15. 5 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από 

τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της 

σύµβασης. 

  

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

16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο26 . 

16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση27 . 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 

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

το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Κ∆Ε, στον βαθµό που δεν 

αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 28 επί της αξίας της 

σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισµό, ή στον φορέα κατασκευής ή 

στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας 

παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο 

ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαµβάνουν παραίτηση του 

εγγυητή από το δικαίωµα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, 

εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 

όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Κ∆Ε. 

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 

Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α'139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
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Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

 

Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται η 

02η ∆εκεµβρίου, του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή, ενώ ώρα λήξης της υποβολής 

προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.  

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 

διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα 

καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή29 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX30 πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού 

και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

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

του άρθρου 97 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για διάστηµα έξι (6) µηνών 31 από την ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών32. 

 

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 

 Το σύνολο της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) «http://www.eprocurement.gov.gr», ενώ Περίληψη της 

∆ιακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ιαύγεια 

«https://diavgeia.gov.gr», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimos-zagoras-mouresiou.gr), 

καθώς και σε µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του Νοµού Μαγνησίας. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και 

εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου33 . 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

Οικονοµικοί φορείς ήτοι: 

21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν 

στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

 β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε 

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. 

Προερχόµενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 

αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 

δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Ενώσεις οικονοµικών φορέων ήτοι: 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ 

σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους35 , υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 

(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 

συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 

κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 

των εργασιών του έργου υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. Το ποσοστό 

συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό 

της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 

περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συµµετοχής της 

επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του 

προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 

δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. 

 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 

κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 
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Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα 

1. Να µην τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 

αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια 

διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 

2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων 

(Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.),εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση 

ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη 

περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαίου 1997 (21) και στο 

άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 

Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 

ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό α'-δ' αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 

ενώ τα υπό ε'-κ', µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή 

αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην 

Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 

5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 

ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και 

καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία). 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 

είναι εγγεγραµµένη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις. 

 

8.  Τεχνική ικανότητα36. 
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8.  Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε έναν ή περισσότερους από 

τους τρόπους που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α' του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 

Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 

προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά37: 

23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 

α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.38 πιστοποιητικό 

εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε. ή 

που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου , όπου 

τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την αρµόδια 

αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο 

άρθρο 21 της παρούσας. 

γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 

που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου, όπου δεν 

τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 

επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ισχύ 39 κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 

23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας 

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 - 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο και 

όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1: 

23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον 

κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε 

φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 

προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, 

εκτός της περίπτωσης δ', η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην 

περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην 
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Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση40 

(του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων 

είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να 

αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. 

Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, 

υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 

δ'. 

Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των 

παραγ. α' έως δ', εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων 

εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του Κ∆Ε, οπότε απαλλάσσονται 

της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. 

  

23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση 

που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 

βεβαιώνει ότι: 

ι) η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση41 , αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου 

περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει 

από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους 

προέλευσής του, 

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 

κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής, 

ιιι) η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 

που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη 

συγκεκριµένη δηµοπρασία) και 

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 

εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 

Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, 

για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο 

που εκτελεί στην Ελλάδα. 

Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και 

δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη 

∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα42 που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν 

τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που 

στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα 
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αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται 

και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε. ∆εν απαιτείται 

προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από άλλα ταµεία, στα οποία ενδεχοµένως είναι 

ασφαλισµένα τα παραπάνω στελέχη (π.γ. τέως ΤΠΕ∆Ε). 

. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 

αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις 

Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει. Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε 

φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 

του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασής της. 

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β' και γ' έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί να 

αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται της 

ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί 

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

του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 

δ. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά 

την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία 

στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το 

δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 

των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν 

περατώθηκαν κανονικά. 

ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 

εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις43. 

23.2.3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να 

βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις 

που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των 

έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. 

Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 

αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός 

πριν τη δηµοπράτηση. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά 

δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύµφωνα µε τα αναλυτικώς προβλεπόµενα στην 

υποσηµείωση 44). Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των 

δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 

απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 

16PROC005400808 2016-11-16



 

 
 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 

την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. 

23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 

α. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση 

ή αναγκαστική διαχείριση.. 

Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 

που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.),εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τον πρόεδρο 

και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 

ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 

επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα 

υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των 

αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη 

βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να 

προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση 

προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του 

διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο 

περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. 

23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας44 

Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε έναν ή περισσότερους από τους 

τρόπους που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α' του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 

 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 

αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής 

Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 

δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί 

ποινή αποκλεισµού): 

1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας, οι οποίες 
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κατατίθενται πρωτότυπες. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί 

νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 

δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα αµφισβήτησης της 

νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της 

σύµβασης (άρθρο 105 παρ. 3γ του Ν.4412/2016 να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν 

αναγκαίο για την απόδειξή της, όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 

καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε και 

ΙΚΕ.). 

Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων. 

Η εκπροσώπηση της εργ. επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α' της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο 

που υπέγραψε την προσφορά της. 

Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση θεωρείται 

αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο στην 

Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή. 

3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή ιδιωτικό 

συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη σύσταση της 

Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των  κοινοπρακτούντων µελών 

(εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε 

κοινοπραξία). 

4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Κ∆Ε νοµιµοποίηση του 

φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της εργοληπτικής 

επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα 

Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 

Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο 

Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 

µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα 

των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Ε.∆. 

Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των 

προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε 

περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία. 
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Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής: 

Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 

Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των 

στοιχείων της προσφοράς τους. 

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς 

ολογράφως και αριθµητικώς 45. 

Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθµητικής 46. 

∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής 

προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και 

της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη 

στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή 

οικονοµική προσφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

 

 

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις 

25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής 

πίστωσης, αποφασίστηκε µε την αριθµ. 14/2016 απόφαση Ο.Ε. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9727/0.11.2016 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή 

κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και 

ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 

είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 

2. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 2015/2170 της Επιτροπής το κατώτατο όριο της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης (χωρίς ΦΠΑ) για την εφαρµογή των Οδηγιών 2004/25/ΕΕ και 2004/24/ΕΚ από 8 Αυγούστου 2016 

ανέρχεται στο ποσό των 5.225.000 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό αυτό επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανά διετία και αναθεωρείται εάν χρειαστεί 

3. Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (πχ κωδικός ενάριθµου στο Π∆Ε ή 

κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και 

ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 

είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο). 

4. Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 2 του Ν.4412/2016, π.χ. το 

∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Περιφέρεια, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, να γίνεται 

ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό ∆ηµόσιο/Υπουργείο Υ.ΜΕ.∆Ι./Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1) κ.ο.κ. 

5. Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πλην της 

περιπτώσεως της παραγράφου 1(ε) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 που την αρµοδιότητα ασκεί η Οικονοµική Επιτροπή. 

Για τους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθµού τις αρµοδιότητες της Π.Α. ασκεί η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τη παρ.1(γ) του άρθρου 

176 του ν.3852/2010 και τη παρ.2 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2013. Κάθε άλλη αρµοδιότητα της Π.Α. που δεν έχει ρητά 

απονεµηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆/νσης Τεχνικών Έργων ή άλλης 

αρµόδιας Τεχνικής ∆/νσης σύµφωνα µε τον εκάστοτε οργανισµό της Περιφέρειας 

6. Εφόσον υπάρχει. 

7. Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή και η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Εφόσον η Π.Α. και η ∆.Υ. δεν ανήκουν στην ίδια αρχή, όπως για παράδειγµα έργο δήµου που δεν 

έχει δική του τεχνική υπηρεσία και στο οποίο ∆.Υ. είναι η τεχνική υπηρεσία άλλου δήµου (δήµος της έδρας του νοµού), 

τότε πρέπει να τίθεται ως φορέας κατασκευής η υπηρεσία του δήµου που ασκεί καθήκοντα ∆.Υ. 

8. Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου ����� . 

9. Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 

ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών. 
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10. Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των 

διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 

11. Υπογραµµίζεται η παρ. 6 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016, κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού λόγω 

µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της 

Περιφέρειας. 

12. Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν 

για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε). 

13. ∆εν επιτρέπεται στα τεύχη του διαγωνισµού υπό στοιχεία 3-10 να προβλέπεται η απαίτηση υποβολής 

δικαιολογητικών ή στοιχείων επί ποινή αποκλεισµού. 

14. Βλ. σχετικά και υποσηµείωση 37. 

15. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον 

είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

16. Εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

17. Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από την Ε.Ε., τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη και 

ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου είναι 

ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο) καθώς και τα ποσοστά χρηµατοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 

18. Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

19. Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών. 

20. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης 

εργασιών µε ΓΕ&ΟΕ, σύµφωνα µε την παρ.3α του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147). 

21. Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη 

των εργασιών. 

22. Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά το άρθρο 148 

Ν.4412/2016, µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής. 

23. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ1α Ν.4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται σε ποσοστό έως 

2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας (συµπεριλαµβάνεται και η αναθεώρηση), µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ. 

24. Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 

5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 

25. Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Η εγγύηση συµµετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, κατά το άρθρο 

72 παρ1α Ν.4412/2016. 

26. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να 

απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται µεγαλύτερο 

ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει 

τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής 

(κατά το άρθρο 72 παρ1α Ν.4412/2016), στον βαθµό που δεν αντίκειται σε αυτό). Σύµφωνα µε την παράγραφο 10 εδ. 

α του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε µε το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 

συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης 

προκαταβολής. 

27. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 150 του Ν.4412/2016, οπότε µνηµονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτοµέρειες. 

28. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 
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5% επί της αξίας της σύµβασης (στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η αναθεώρηση), µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αναπροσαρµόζεται (αυξοµειώνεται) βάσει του τρέχοντος ΑΠΕ. 

29. Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 

30. Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 

31. Σύµφωνα µε το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να τίθεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

ανάλογα µε τον προβλεπόµενο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

32. Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 97 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016). 

33. Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. άρθρο 97 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016). 

34. Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 

δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του 

Ν.3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

35. Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται να 

κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του Ν.3669/2008). 

36. Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργοληπτική. 

Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική ικανότητα 

πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και 

τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των 

κατηγοριών που δικαιούνται να συµµετέχουν στον διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα 

αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως να προστεθούν και για 

τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών κατ' αντικείµενο µε το υπό 

δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι.. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη 

διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν.4412/2016 Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται 

η εγκριτική απόφαση. 

37.  Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων 

αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). 

Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 

συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της 

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.). 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013)., 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014». 
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4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

38. Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ^ 

περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων». 

39. Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

40. Όπου προβλέπεται στο παρόν τεύχος υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει 

ηµεροµηνία υπογραφής εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής. 

41. Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους 

ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 

42. Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα. 

43. ∆ιευκρινίζεται ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) δεν συνιστά εργοληπτική οργάνωση. 

44. Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν 4412/2016 και αφορούν τις 

αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εννενραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να 

τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.∆Ι. Σε περίπτωση 

Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες 

εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

45. Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται 

46. Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών µε ποσοστό έκπτωσης καθ οµάδα. Σε 

περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα. 

 

 

 

Ζαγορά, 07.11.2016 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣκ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. 110/2016 απόφαση της Ο.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ       

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ : «ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.164,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Βόλος            26  - 10  - 2016 

                                                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ 

                                                                                              ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΒΟΛΟΣ 26/ 10 / 2016  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
  
 
 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη προϋπολογισµού ποσού 49.164,55€ µαζί µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, 

αφορά εργασίες ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Μουρεσίου. 

Πιο συγκεκριµένα πρόκειται να γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόµους εντός των οικισµών της 

∆.Ε. Μουρεσίου. 

 

Η προθεσµία  κατασκευής του έργου είναι τέσσερις ηµερολογιακοί (4) µήνες. 

 

H συνολική δαπάνη του έργου προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των σαράντα εννέα χιλιάδων 

εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (49.164,55 €) από τα οποία τριάντα εννέα 

χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (39.648,83 €) για εργασίες και εννέα 

χιλιάδες πεντακόσια δέκα πέντε ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά   (9.515,72€) για Φ.Π.A. 

Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από την ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την 225/2016 απόφαση του ∆.Σ. 

Ζαγοράς Μουρεσίου και το έργο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του τρέχοντος οικ. έτους 

µε Κ.Α. 30-7323.41. 

Η δαπάνη έχει εγκριθεί µε την 14/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί ψήφισης πίστωσης. 

Η επίβλεψη θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Βόλου και η κατασκευή του έργου θα γίνει 

σύµφωνα µε την υπάρχουσα µελέτη. 

 

                                                                                                     Βόλος            26  - 10  - 2016 

                                                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ 

                                                                                                            ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

 

 

ΕΡΓΟ :  
«ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΒΟΛΟΣ 26 / 10 / 2016  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
  
 
 
 
 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ Τ.Μ 
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Αριθµ. 

Τιµολογ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ασφαλτική προεπάλειψη Α.Τ.1 µ2 Ο∆Ο-4110 ∆-3 1.400,00 

2 
Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη 
Α.Τ.2 µ2 Ο∆Ο-4120 ∆-4 1.400,00 

3 
Ασφαλτική ισοπεδωτική 

στρώση µεταβλητού πάχους 
Α.Τ.3 τον Ο∆Ο-4421-Β1 ∆-6 140,00 

4 

Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 

πάχους 0,05 m µε χρήση 

κοινής ασφάλτου 

Α.Τ.4 µ2 Ο∆Ο-4521.Β1 ∆-8.1 1.400,00 

 

 

 

                                                                                                                             

Βόλος                    26  - 10  - 2016 

                                                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ 

                                                                                                           ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ :  
«ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΒΟΛΟΣ 26 / 10 / 2016  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
  
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 

ΤΙΜΟΛ. 

ΚΩ∆. 

ΤΙΜΟΛ. 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘ. 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆. 

∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ 

(ΟΛΙΚΗ) 

   ΟΜΑ∆Α: 1.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ     

1 Ασφαλτική προεπάλειψη  ∆-3 Ο∆Ο-4110 m2 1.400,00 1,20 1.680,00 

2 
Ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη 
 ∆-4 Ο∆Ο-4120 m2 1.400,00 0,45 630,00 

3 

Ασφαλτική ισοπεδωτική 

στρώση µεταβλητού 

πάχους 

 ∆-6 Ο∆Ο-4421.Β1 ton 140,00 110,40 15.456,00 

4 

Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας 

συµπυκνωµένου πάχους 

0,05 m µε χρήση κοινής 

ασφάλτου 

 ∆-8.1 Ο∆Ο-4521.Β1 m2 1.400,00 8,18 11.452,00 

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 29.218,00 

       
ΓΕ ΟΕ  

18% 
5.259,24 

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 34.477,24 

       

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤ

Α - 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ

ΚΑ  

15% 

5.171,59 

       ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3 39.648,83 

ΕΡΓΟ :  
«ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
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       ΦΠΑ 24% 9.515,72 

       
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
49.164,55 

 

                                                                                      Βόλος            26  - 10  - 2016 

                                                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ 

                                                                                            ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΒΟΛΟΣ 26 / 10 / 2016  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

  

 
ΕΡΓΟ :  
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  
∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

              Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  
 

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και 
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

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

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
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ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς 
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου 
κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις 
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων 
µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ 
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 

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

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  

 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 

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

 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης 
των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο 
από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήµανσης. 

 

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

 

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

  

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

 

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

 

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

 

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

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

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

 
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

 
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για 

κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα 

µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού 
και υλικών κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), 
καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 

εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν 

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

 

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

 

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

 

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

 

1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 
 

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

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

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, 
αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC κλπ 

 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν 

Τιµολόγιο. 
  

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

 
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

 
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας 
του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το 
λόγο:  

 
     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης 
ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 
 

 
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

Άρθρο ∆-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό 

γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια 

έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 

διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 

προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 1,20€ 

 

 

Άρθρο ∆-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 

 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 

γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 

υπαίθρια έργα. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό 

σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 

διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν 

απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 

Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 0,45€ 

  

 

 

Άρθρο ∆-6  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης µεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 

µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 

σκυροδέµατος".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 

µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 

προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 

την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
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• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 

τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που 

προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή 

συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών πρό και µετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος µε βάση τα 

αποτελέσµατα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση 

ασφαλτοµίγµατος. 

 

 

Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθµητικά:   87,60 (+µεταφορικά 0,19€ *50χλµ *2,40 =  22,80)�. 110,40 €      

 

 

 

Άρθρο ∆-8  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 

τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 

αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την 

ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 

µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 

προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 

την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατοµένης ασφάλτου 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της 

χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 

 

Άρθρο ∆-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση 

κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 

Ολογράφως: ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Αριθµητικά: 7,70€ (+µεταφορικά 0,19€ * 0,05µ*50χλµ = 0,48) � 8,18€ 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΛΟΣ        26 - 10  - 2016                                                         ΕΘΕΩΡΗΘΗ      

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

                                                                                                 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                                                         ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                             

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ                                                       ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC005400808 2016-11-16



 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΒΟΛΟΣ 26 / 10 / 2016  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

  

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΟΛΟΣ 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2016 
 

ΕΡΓΟ :  
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  
∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 
 

16PROC005400808 2016-11-16



ΕΙ�ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΕΛ.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5 
Αρθρο 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 5 
Αρθρο 2ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 9 
2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 9 
2.2. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10 
2.3. ΘΕΣΕΙς ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κατά ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.ΛΠ., ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΝ. 10 
2.4. ΥΛΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 10 
2.5. ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ 11 
2.6. ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 12 
2.7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 13 
2.8. ΓΕΝΙΚΑ 13 
Αρθρο 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 13 
Αρθρο 4ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 14 
4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 14 
4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14 
4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 14 
4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 14 
4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 14 
Αρθρο 5ο: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 14 
Αρθρο 6ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15 
Αρθρο 7ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 15 
Αρθρο 8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 15 
Αρθρο 9ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16 
Αρθρο 10ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 18 
Αρθρο 11ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 19 
Αρθρο 12ο: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 19 
Αρθρο 13ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 20 
Αρθρο 14ο: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 21 
Αρθρο 15ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22 
Αρθρο 16ο: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 22 
Αρθρο 17ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 23 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 23 
Αρθρο 18ο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 23 
Αρθρο 19ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 24 
Αρθρο 20ο: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 24 
Αρθρο 21ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 24 
Αρθρο 22ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 34 
Αρθρο 23ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥσ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 35 
Αρθρο 24ο: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 35 
Αρθρο 25ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 40 
ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 40 
ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 40 
ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 41 
28.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 41 
28.2    ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
 43 
28.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 44 
28.5   ασφαλιση του εργου “κατα παντοσ κινδυνου” -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 45 
28.6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 47 
28.7  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 48 
Αρθρο 29ο: ΠΕΡΑΙΩΣΗ 49 
ΑΡΘΡΟ 30ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 50 
ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 50 
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 50 
ΑΡΘΡΟ 33ο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 51 
ΑΡΘΡΟ 34ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 51 
ΑΡΘΡΟ 35ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 51 
ΑΡΘΡΟ 36ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 52 
ΑΡΘΡΟ 37ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 52 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς 

και Ειδικούς Όρους και Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, µε βάση τις οποίες και σε 

συνδυασµό µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 

διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και 

τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας. 

1.2. Όπου στα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραποµπή σε εδάφια της 

ΤΣΥ ή σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόµενα στις Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται 

στο θεµατολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.  

1.3. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της 

επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη 

δηµοπράτησης. 

1.4. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σηµαίνει την πλήρη κατασκευή του, την 

εκπόνηση των τυχόν αναγκαίων συµπληρωµατικών µελετών, (ερευνητικών, αδειοδότησης κλπ) ή 

και µικροτροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης (σύµφωνα µε τις οδηγίες του Φορέα και σε 

κάθε περίπτωση χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου) και την τυχόν εκτέλεση των 

αναγκαίων ερευνών, όλα µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση επί πλέον της συµβατικής αµοιβής. 

1.5. Οπουδήποτε στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη 

του Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 24.6 της παρούσας. 

1.6. «Εργοδότης» του έργου είναι το Λιµενικό Ταµείο Σκοπέλου και «Φορέας Κατασκευής» 

του έργου είναι το ίδιο. 

1.7. «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόλου, που έχει έδρα στο Βόλο και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου. 

1.8. «Προϊσταµένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που 

αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, τη βελτίωση των όρων της 

προς κατακύρωση προσφοράς και την κατάρτιση των όρων της σύµβασης, εποπτεύει την 

εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της Σύµβασης ή άλλων 

στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταµένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των 

κατά νόµο αρµοδίων οργάνων. 
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1.9. «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων 

µε την οποία, µετά από νόµιµες διαδικασίες διαγωνισµού, ο Εργοδότης θα συνάψει σύµβαση 

κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας. 

1.10. «Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την 

κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριµένα τεύχη, σχέδια και 

προδιαγραφές που µνηµονεύονται σε αυτήν. 

1.12. «Μελετητής» είναι ο µελετητής ή µελετητική οµάδα που έχει τα νόµιµα προσόντα για τη 

σύνταξη των µελετών που αφορούν στην εκτέλεση του παρόντος έργου και αποτελεί συνεργάτη 

του αναδόχου. 

1.13. «Απρόβλεπτες ∆απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως 

στη φάση δηµοπράτησης του έργου και δεσµεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται 

στο Άρθ. 57 του Ν. 3669/2008. 

 

1.14. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1.14.1. Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

Τ∆  : Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

∆∆  : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

ΕΣΥ  : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ  : Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΠΠ  : Προϋπολογισµός Προσφοράς 

ΤΙΠ  : Τιµολόγιο Προσφοράς 

ΤεΠε  : Τεχνική Περιγραφή  

TΠ  : Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΤΙΜ  : Τιµολόγιο Μελέτης 

1.14.2. Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών 

ΕΛΟΤ  : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

ETEΠ  : Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΤΠ  : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

CEN  : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

ISO  : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

1.14.3. Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

∆ΕΗ  : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ  : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕ∆Ε  : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΠΕ∆Ε  : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΥΠΕΧΩ∆Ε :Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων  Έργων  

ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 
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1.14.4. Άλλες Συντοµογραφίες 

Ν   : Νόµος 

Π∆  : Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΦΕΚ  : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ  : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Υ A  :Υπουργική Απόφαση 

ΚΥΑ  : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

 

1.15. Ερµηνείες 

Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και 

αντίστροφα. 

Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και 

αντίστροφα. 

Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις που 

αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. 

Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «εβδοµάδα», «µήνας», «έτος» κλπ. θα σηµαίνει 

«ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή εβδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», «ηµερολογιακό 

έτος» κλπ. 

∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους, 

προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

«Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές 

από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του 

κειµένου της παρούσας. 

Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος 

του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι όλες 

οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιµές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα από τις τιµές 

της προσφοράς του. 

Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, 

παραγράφους, εδάφια κλπ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συµβατικών τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς 

διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που 

τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

 

1.16. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
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1.16.1. Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του Άρθρου 30 καθώς και στο Άρθρο 44 του         

N. 3669/2008. 

1.16.2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων 

της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής.  

1.16.3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 

απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης 

διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί 

εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες 

διευθύνσεις. 

 

1.17. Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη 

σύµβαση 

1.17.1. Προδιαγραφές και Κανονισµοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 154 του Ν. 3669/2008.  

Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που 

ορίζονται κατωτέρω. 

I. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CΕΝ). 

II. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO). 

III. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις 

(νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. 

 

Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 

ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού 

είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

ποιότητας. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα 

εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο 

δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµέων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

 

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και 

αριθµητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στην παρούσα ή στα λοιπά 

συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών 

κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 
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1.17.2. Γλώσσα 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, 

η αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα 

συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η 

Ελληνική Γλώσσα. 

 

1.18. Σύµβαση 

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 30 

του Ν. 3669/2008.  

 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε 

συνδυασµό µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται 

στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 

ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

iii. Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που 

ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 2ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς 

βλάβη ή ελάττωµα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα δεδοµένα, τους ισχύοντες 

κανονισµούς και προδιαγραφές των αρµοδίων Υπουργείων, καθώς και µε τα συµβατικά 

δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά 

µε τη προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την 

εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος επί 

της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και 

οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την ποιότητά τους, πριν τη χρήση 

ή την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 

υλικών, που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, µόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 

εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, 

µετά δε την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή 

απώλεια που τυχόν συµβεί στα υλικά αυτά. 
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2.2. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των διαφόρων 

υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Η δαπάνη περιλαµβάνεται 

ανηγµένη στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου και είναι της καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης 

του. 

 

 

2.3. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κατά ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.ΛΠ., ΜΗ 

ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΝ. 

2.3.1. Για τα υλικά από ποταµούς, χείµαρρους κλπ., οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών 

ορίζονται µέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που καθορίζονται από  την Υπηρεσία ή/και 

λοιπές αρµόδιες Αρχές κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά την  απόλυτη κρίση της. Τα εν 

λόγω υλικά διαστρώνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΕΤΕΠ και στην ΠΤΠ XI. 

Για τα υλικά των λατοµείων του Αναδόχου, οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών ορίζονται σε 

θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση, που εξευρίσκονται µε µέριµνα, ευθύνη και 

δαπάνες του Αναδόχου και επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή άλλες αρµόδιες Αρχές. 

2.3.2. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωµάτων προϊόντα εκσκαφής και τα 

λοιπά ακατάλληλα υλικά θα αποτεθούν και διαστρωθούν όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π XI, µε 

καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία 

ή/και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. 

 

2.4. ΥΛΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον 

ανάδοχο πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον ανάδοχο που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει για απόληψη δανείων οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να 

πληρούν τις προβλεπόµενες ιδιότητες από τις οικείες ΕΤΕΠ και την Τ.Σ.Υ..  

Ο ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών λήψης υλικών, είτε µε 

µίσθωση, είτε µε αγορά κατάλληλων εκτάσεων. Κάθε σχετική δαπάνη για την προµήθεια των 

υλικών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών περιλαµβάνεται στις τιµές 

µονάδος της προσφοράς του.  

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει στο Τµήµα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας 

∆ηµοσίων Έργων Θεσσαλίας, µε έδρα το Βόλο ή σε άλλο κρατικό ή διαπιστευµένο ιδιωτικό 

εργαστήριο, τα υλικά που παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στην 

χρησιµοποίηση τους.  

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κάτω από παρακολούθηση της 

Υπηρεσίας.  
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Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών που 

δεν παρέχουν υλικά µε τις απαιτητές ιδιότητες, σύµφωνα προς τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και την 

παρούσα Ε.Σ.Υ..  

Για την απόληψη υλικών από κοίτες χειµάρρων και ποταµών, απαιτείται σχετική έγκριση των 

αρµόδιων αρχών. Ως ορίζεται στην ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-02-06-00-00, για τη χορήγηση σχετικής 

άδειας είναι απαραίτητη η υποβολή έκθεσης µεθοδολογίας απόληψης των υλικών. Στην έκθεση 

αυτή, εκτός των άλλων θα αναλύονται τα εξής:  

• τα προβλεπόµενα µέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

αποκατάστασης της περιοχής µετά την ολοκλήρωση της δανειοληψίας.  

• Οι προς απόληψη ποσότητες υλικών και οι θέσεις απόληψης.  

• Οι επιπτώσεις της δανειοληψίας στη ροή των υδάτων.  

• Τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας της παραποτάµιας βλάστησης.  

• Το βάθος και η έκταση απόληψης υλικών.  

• Οι δυνατότητες υδραυλικής διευθέτηση του χειµάρρου, µε κατάλληλη κλιµάκωση / 

κατανοµή της δανειοληψίας κατά µήκος της κοίτης και των πρανών (π.χ. συστηµατική εκβάθυνση 

της κοίτης).  

 

Επισηµαίνεται ότι η απόληψη θα γίνεται µόνον για τις ποσότητες και υπό τους όρους της 

σχετικής άδειας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει τη συνέχιση λήψης υλικών από 

χειµάρρους εάν δεν τηρούνται οι όροι αυτοί.  

 

Για τα υλικά των λατοµείων, σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση, που 

εξευρίσκονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και επιτρέπονται από την Υπηρεσία 

και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές ισχύουν οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ της γενικής κατηγορίας 02. 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.  

 

2.5. ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ 

Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα και τα 

λοιπά συµβατικά τεύχη καθώς και στα οικεία άρθρα του τιµολογίου, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στις ΕΤΕΠ, τις οικείες Π.Τ.Π., την Τ.Π - Τ.Π. της Οριστικής Μελέτης και τη παρούσα 

Ε.Σ.Υ. 

Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να απορρίψει υλικά τα οποία  κατά 

την εκµετάλλευσή τους, δεν παρουσιάζουν οµοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι 

καθαρά και υγιή, µε συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας 

των υλικών από την άποψη του δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις 
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ΕΤΕΠ και ΠΤΠ, όπως αυτές ισχύουν µε βάση τη νέα Τ.Σ.Υ. των έργων οδοποιίας του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κλπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές των 

ασβεστολιθικών πετρωµάτων και των αµµοχάλικων ποταµού των πηγών που χρησιµοποιεί µε 

µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά, έτσι ώστε ο συντελεστής των 

υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιµασία LOS ANGELES να µην υπερβαίνει τα όρια των 

οικείων προδιαγραφών. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον Ανάδοχο 

θέσεων εγκαταστάσεων λατοµείου µε σκοπό την παραγωγή των αδρανών υλικών που 

απαιτούνται. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο, που µπορεί να χρησιµοποιήσει για την 

παραγωγή των εν λόγω υλικών οποιαδήποτε κατάλληλη θέση µε καθολική αρµοδιότητα και 

ευθύνη του, αρκεί αυτά να πληρούν τις ιδιότητες που προβλέπονται στις ΕΤΕΠ και από τις οικείες 

Π.Τ.Π., την Τ.Π - Τ.Π. των Τ.∆. και την παρούσα και να τηρούνται οι διατάξεις οι σχετικές µε την 

εγκατάσταση λατοµείων και την διενέργεια αµµοληψιών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων 

υλικών δεν δηµιουργεί σ' αυτόν δικαίωµα απαίτησης επιπλέον πληρωµής δαπάνης µεταφοράς 

των υλικών, αφού αυτή περιλαµβάνεται στη τιµή της προσφοράς του, εκτός και εάν ρητά 

αναφέρεται διαφορετικά στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

 

2.6. ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 

2.6.1.  Κατά την παραγωγή των υλικών στεγάνωσης, οδοστρωσίας, ασφαλτικών εργασιών κλπ 

πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο τα κατάλληλα µέτρα (αποφυγή διασποράς των προϊόντων 

εξόρυξης κατά τις εκρήξεις, χρήση κονιοσυλλέκτου κλπ) προκειµένου να αποφευχθεί η 

δηµιουργία φθορών στις ιδιοκτησίες (οικοδοµές, αγροί, δένδρα), καθώς και στις καλλιέργειες της 

περιοχής, όπου θα εγκατασταθεί το συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοµιγµάτων, για τις οποίες 

φέρει αποκλειστικά την ευθύνη (αστικά και ποινικά). 

2.6.2.  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν την χρησιµοποίηση οποιασδήποτε πηγής υλικών 

που θα επιλέξει ο ίδιος, να προβεί µε µέριµνα και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού που 

παρέχεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο, προκειµένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού 

και το σύµφωνο προς τις ΕΤΕΠ, τις σχετικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

Ο έλεγχος της ποιότητας όλων των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, ο οποίος είναι εξ' 

ολοκλήρου υπεύθυνος για την παραγωγή και χρησιµοποίηση δόκιµων υλικών, όπως ορίζεται 

στην Τ.Π.-Τ.Π., στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις ΕΤΕΠ. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντως υπόψη του, ότι πριν από την εκµετάλλευση των πηγών, 

πρέπει να προβεί σε αποκάλυψη, καθαρισµό και αποµάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων, 

16PROC005400808 2016-11-16



ΤΕΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

που υπάρχουν, σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται και κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής των υλικών. 

Η Υπηρεσία πάντως έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείσει υλικά που 

αναµφισβήτητα δεν πληρούν τις απαραίτητες ιδιότητες, όπως  επίσης έχει το  δικαίωµα της ανά 

πάσα στιγµή δειγµατοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των υλικών κατεργασιών, 

χρησιµοποιώντας γι' αυτό το σκοπό µέσα συσκευασίας και µεταφοράς του Αναδόχου, που 

υποχρεούται να θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεσή της, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από 

την ευθύνη, αφού είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιµο 

τόσο των υλικών όσο και των εργασιών. 

 

2.7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Σε περίπτωση που εγκριθείσες πηγές αποδειχθούν ακατάλληλες ή ανεπαρκείς, ο Ανάδοχος θα 

φροντίσει µόνος του να βρει άλλες κατάλληλες πηγές υλικών που θα προτείνει στην Υπηρεσία 

για έγκριση. Οποιαδήποτε και αν είναι η θέση των πηγών αυτών, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα 

να απαιτήσει πρόσθετη αποζηµίωση για τη µεταφορά τους, εκτός και αν αυτό ρητά αναφέρεται 

στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

 

2.8. ΓΕΝΙΚΑ 

Σχετικά µε την ανάγκη σύνταξης Μ.Π.Ε για τους δανειοθαλάµους , λατοµεία, πηγές / 

χώρους απόθεσης κλπ, που τυχόν χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο, αυτές θα 

συνταχθούν από τον Ανάδοχο και η σύνταξη τους δεν θα πληρωθεί χωριστά, αφού 

περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας της προσφοράς του. 

Οµοίως δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο για τις οποιεσδήποτε σχετικές 

ερευνητικές εργασίες χρειασθεί να εκτελεσθούν. 

Επισηµαίνεται ότι οι όποιες δαπάνες διαµόρφωσης των δανειοθαλάµων, πηγών, λατοµείων, 

χώρων απόθεσης, σύνδεσής τους µε το υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιακών έργων, κατασκευής 

οδών προσπέλασης και µεταφοράς υλικών, απαιτήσεων εκτέλεσης έργων αποκατάστασης µετά 

το πέρας των συγκεκριµένων εργασιών, ή ακόµη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών και τυχόν 

άλλες δαπάνες που προκύπτουν ως συνέπεια της Έγκρισης των σχετικών Περιβαλλοντικών 

Όρων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιληφθούν από αυτόν στις τιµές της 

προσφοράς του. 

 

Άρθρο 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου 

του έργου, γίνονται µε φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρµόδιου φορέα, τον οποίο 

και βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 

Καµιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης δεν αναλαµβάνει ο φορέας του έργου έναντι του 

Αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης στην περίπτωση 
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καθυστέρησης της περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρµογή οι σχετικές 

διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

 

Άρθρο 4ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του N. 3669/08 µε τις ακόλουθες προσθήκες:  

4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του έργου πρέπει να αποπερατωθεί µέσα σε τέσσερς (4) ηµερολογιακούς µήνες 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της εργολαβικής σύµβασης.  

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά µόνο για τους λόγους 

που αυστηρά προβλέπεται από την νοµοθεσία. 

 

4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την περαίωση της ολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήµερα.  

 

4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται 

στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν.3669/08, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

 

4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 

∆εν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ).  

 

4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση 

του έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση του έργου µέσα σε δύο 

µήνες από τη περαίωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του Ν. 3669/2008, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.. 

 

Άρθρο 5ο: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.3669/08 ο Ανάδοχος οφείλει, 

σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα το 

έργο Υπηρεσία, προς έγκριση, το πρόγραµµα κατασκευής του έργου, έτσι που να 

ανταποκρίνεται στην προθεσµία της παρούσας Ε.Σ.Υ.  
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5.2.  Το πρόγραµµα αυτό συντάσσεται σε τύπο γραµµικού διαγράµµατος και συνοδεύεται από 

έκθεση που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόµενο προγραµµατισµό. Το 

ανωτέρω διάγραµµα πρέπει να κλιµακωθεί µέσα στις τµηµατικές προθεσµίες εφόσον ορίζονται 

από το άρθρο 5 της παρούσας και να συνταχθεί µε βασική επιδίωξη τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωµένο κατά χρησιµοποιήσιµα 

τµήµατα το έργο.  

  Η έγκριση του προγράµµατος θα γίνει από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, µέσα σε 

προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρο 

46 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

5.3. Ο Χρονικός Προγραµµατισµός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να 

µειώνονται οι πιθανότητες ζηµιάς από πληµµύρες, βροχές, θεοµηνίες κ.λπ..  

5.4.  Παράταση προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει τον ισχυρισµό 

ότι αγνοούσε τις εδαφικές και κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, τις δυσκολίες 

εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, τις δυσκολίες προσέγγισης των περιοχών λήψης 

αδρανών υλικών ή αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την 

Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία.  

 

Άρθρο 6ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και 

ποσότητες από την Υπηρεσία σύµφωνα το άρθρο 57 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήµερα.. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν 

προβλέπονται από το Τιµολόγιο της σύµβασης, συντάσσονται νέες τιµές µονάδος κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.  

Για τον καθορισµό νέων τιµών µονάδας, σαν αναλυτικό τιµολόγιο, θα λαµβάνεται η έντυπη 

ανάλυση τιµών των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, 

Οικοδοµικών και Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και 

Λιµενικών. που εγκρίθηκαν µε την µε αρ. ∆11γ/o/9/7/7-2-2013. και διορθώθηκε µε τη µε αρ. 

∆11γ/ο/3/20/20-3-2013 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

Άρθρο 7ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 και του 

άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 4156/2013. 

 

Άρθρο 8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισµό και την πληρωµή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

54 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

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

και όχι της ενσωµάτωσής τους, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να 

ενσωµατωθούν.  

2. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός 

αριθµός του κονδυλίου των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών µε το συντελεστή αναθεώρησης του 

οποίου θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.  

3. Για τον καθορισµό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική 

περίοδο, θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό µεταξύ του αναδόχου και του 

επιβλέποντος, που θα θεωρείται από τον Προϊστ/νο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι 

αναθεωρούµενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόµενα.  

 

Άρθρο 9ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9.1 Ποιότητα υλικών – Εργαστηριακές ∆οκιµές 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές της µελέτης, 

τις ΕΤΕΠ και την Τ.Σ.Υ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα των υλικών που θα 

χρησιµοποιήσει ή να απορρίψει αυτά σαν ακατάλληλα.  

Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών 

δοκιµών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι έλεγχοι 

αποτελούν στοιχεία για τον φάκελο του έργου.  

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα εργαστήρια 

της Γ.Γ.∆.Ε. ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (για όσους ελέγχους αυτά µπορούν να 

διεκπεραιώσουν) ή από ιδιωτικά, µη εργοταξιακά εργαστήρια, µε µέριµνα και δαπάνες του 

αναδόχου (παράγραφος 2 του άρθρου 60 του Ν. 3669/08). Τυχόν ιδιωτικά εργαστήρια που θα 

χρησιµοποιηθούν θα είναι αδειοδοτηµένα από το ΚΕ∆Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Π.∆.69/1998 και της απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ∆ΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98). 

Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ποια εργαστήρια προτίθεται να χρησιµοποιήσει και να λάβει σχετική 

γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτικών εργαστηρίων θα πρέπει να 

προσκοµίσει επιπλέον τις σε ισχύ άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω 

εργαστηρίων.  

 

∆ικαιώµατα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.  

Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να έχει 

ζητήσει µε αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα 

(αντιδείγµα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο 

εργαστήριο της Υπηρεσίας.  
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Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να 

αναγραφεί αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, 

παρουσία του βοηθού του Τεχνικού ∆ιευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του 

Αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, 

εφ’ όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον Ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσµα της 

οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στην δοκιµή). Κατά το 

µέσο διάστηµα µέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν 

µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή 

αποτελέσµατα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο 

εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.  

 

Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και 

κατασκευών του έργου  

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί 

αυτός είναι ο µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των 

υλικών των κατασκευών του έργου.  

Επίσης η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΤΕ.Π. 

και οι λοιποί όροι των συµβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τοµών σε διάφορα µέρη και 

στοιχεία του έργου, όσες αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της ποιότητας, ποσότητας 

και πάχους των στρώσεων σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Τα στοιχεία των εν λόγω ελέγχων 

θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και θα αποτελούν αναπόσπαστο, µετά του πίνακα των 

λοιπών εργαστηριακών ελέγχων, των τελικών επιµετρήσεων των σχετικών εργασιών. Την 

διενέργεια των ανωτέρω τοµών υποχρεούται να διατάσσει και η επιτροπή προσωρινής 

παραλαβής του έργου είτε µε µηχανήµατα του αναδόχου είτε του ΠΕ∆Ε. Τούτο αποτελεί 

προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει 

πλήρως τις τοµές στην πρότερα κατάσταση µε δαπάνες του.  

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, 

που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης 

πληµµελών εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν. 3669/08 

«Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης» και τους λοιπούς όρους της 

σύµβασης.  

 

Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµών  

Ισχύουν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι - δοκιµές για υλικά και εργασίες σύµφωνα µε τις Ε.ΤΕ.Π. και 

τις λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

 

9.2. Ποιότητα εργασιών  
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τους όρους και τις 

αναφερόµενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισµούς κλπ, όπως ορίζουν οι κείµενες 

διατάξεις.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν 

εκτελούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και να λάβει τα µέτρα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 176 

του Ν. 3669/2008.  

Ο χρόνος που θα απολεσθεί µέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο.  

Σε ό,τι αφορά την εµφάνιση στις εργασίες ελαττωµάτων, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του        

Ν. 3669/2008, όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4070/2012.  

 

9.3. Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίµου 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω δοκιµών υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε 

δύο (2) ηµέρες από την δειγµατοληψία.  

Οι δοκιµές που γίνονται, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιµίων καταγράφονται σε 

ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις τµηµατικές προσωρινές επιµετρήσεις και την τελική 

επιµέτρηση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από παραβολή των ποσοτήτων εργασιών που 

εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων δοκιµών κατά τις προσωρινές τµηµατικές επιµετρήσεις, 

αριθµός δοκιµών µικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική 

ρήτρα για κάθε ελλείπουσα δοκιµή, η οποία υπολογίζεται µε την προβλεπόµενη για την υπόψη 

δοκιµή τιµή του ισχύοντος κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας Τιµολογίου βασικών 

εργαστηριακών δοκιµών του Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

προσαυξηµένη κατά 20% και παρακρατείται , µε βάση απόφαση του προϊσταµένου της 

∆ιευθύνουσας , το έργο Υπηρεσίας, εκπιπτόµενη από την πρώτη πιστοποίηση του αναδόχου, 

που θα συνταχθεί µετά την απόφαση .  

Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθµός των δοκιµών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί µε 

περισσότερες δοκιµές στα επόµενα στάδια εργασίας.  

Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισµών επιβάλλεται πρόστιµο, σύµφωνα µε το Π.∆. 

393/1991.  

 

Άρθρο 10ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

10.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετηµένα τεύχη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08 και θα έχει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών 

σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου.  
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10.2 Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και 

οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 52 και 53 του Ν. 3669/08, όπως 

τροποποιήθηκαν από τον Ν.4070/2012.  

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί 

για το έργο, όπως αυτό καθορίζεται µε τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.  

Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, µε τους οικείους πίνακες ή τις 

σχετικές διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν µέσα στο ύψος του ποσού της σύµβασης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την 

παροχή των σχετικών οδηγιών.  

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών µε υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται 

ανωτέρω, η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση αποπληρωµής του αναδόχου για τις εργασίες 

αυτές.  

Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωµή του αναδόχου, 

συντάσσονται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, µε την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν 

εκτελεσµένες εργασίες που µπορούν να επιµετρηθούν.  

Ενδιαµέσως των χρονικών αυτών διαστηµάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω 

και αν κατά τα χρονικά διαστήµατα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για 

οποιαδήποτε αιτία.  

 

Αρθρο 11ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 

α) Στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης δεν 

συµπεριλαµβάνεται ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε 

είδους βάρη ή υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό 

ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που πιστοποιείται µε 

βάση τις τιµές του Τιµολογίου προσφοράς και τις κανονιζόµενες νέες τιµές µονάδος κατά το 

άρθρο 5 της παρούσας και ανέρχεται σε δέκα οκτώ (18) επί τοις εκατό.  

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

55 του Ν. 3669/08.  

 

Άρθρο 12ο: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων και κατά 

συνέπεια απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος ή άλλη κράτηση δικαιώµατος ή παραβόλου υπέρ 

του ∆ηµοσίου, καθώς επίσης και υπέρ παντός τρίτου, µε εξαίρεση τον φόρο εισοδήµατος, τον 

ΦΠΑ και την εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε (0,2%, 0,6% και 1%), τα οποία ισχύουν κατά το χρόνο 

δηµοπράτησης και των οποίων δικαιολογητικά καταβολής οφείλει ο ανάδοχος να προσκοµίζει 

πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού.  
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Στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) και συνάπτονται µετά την έναρξη 

ισχύος του, δηλαδή µετά τις 15/9/2011 υπάρχει κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (εγκύκλιος 36/2012).  

Σε περίπτωση µεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν κατά τον 

χρόνο της δηµοπράτησης, η διαφορά θα βαρύνει τον κύριο του έργου ή θα εκπίπτεται από το 

λαβείν του αναδόχου, αντίστοιχα.  

Επίσης υποχρεώνεται ο ανάδοχος κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να 

προσκοµίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως µηχανηµάτων, 

που χρησιµοποιούνται στο έργο, ακόµα και όταν έχουν συσταθεί υπεργολαβίες µε την έγκριση 

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους µεταφορικών του 

µέσων.  

Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασµών καυσίµων και λιπαντικών του 

Φ.Π.Α. και των ειδικών φόρων πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, 

εφοδίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 

Άρθρο 13ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το ποσό των απροβλέπτων λόγω 

προϋπολογισµού ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισµού του έργου 

(µετά την προσθήκη του Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:  

∆απάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως 

υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, σύνταξη µελετών που δεν καλύπτονται από το 

σχετικό άρθρο της παρούσας και λοιπά συνήθη απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που 

προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή από σφάλµατα προµέτρησης της µελέτης ή από 

απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την 

κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό 

σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 

προβλέπονται από την αρχική σύµβαση, σύµφωνα µε το Ν. 3669/2008 άρθρο 57.  

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για µετατόπιση δικτύων Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας ∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.  
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Άρθρο 14ο: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

14.1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην 

Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το 

εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

14.2. Η ∆ιεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής, θα 

γίνεται από Τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. 

Για το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση 

στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα 

αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του 

Ν. 3669/2008. 

14.3. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης 

κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού 

γραφείου.  

14.4.  Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Τεχνικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

Υπηρεσία πριν από την υπογραφή της σύµβασης όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά 

λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά 

την απόλυτη κρίση της να µην εγκρίνει τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση που θεωρήσει 

ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω 

θέση. Όταν ο παραπάνω Τεχνικός απουσιάζει θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, 

που θα είναι Τεχνικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

14.5 Ο ανωτέρω Τεχνικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης 

της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί 

τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή προβλέπεται 

επιτόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

14.6.  Ο ως άνω Τεχνικός είναι αρµόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή κατασκευή των 

εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφάλειας 

των εργαζοµένων καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. 

14.7. Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον 

ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει µε άλλο του οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της 

Υπηρεσίας. Επίσης, µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο 

προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των 

υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις 

ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

16PROC005400808 2016-11-16



ΤΕΥΧΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

14.8.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική 

συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό 

που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το 

προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.  

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόµενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης πλην των ανωτέρω 

κυρώσεων θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή.  

14.9.   Η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό 

όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

14.10. Επίσης για την διευκόλυνση των εργασιών της επίβλεψης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παραχωρήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατάλληλο χώρο γραφείου, αποδεκτό από την 

υπηρεσία για το προσωπικό της και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο αυτό θα έχει τον 

κατάλληλο εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 15ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί 

δεκαπέντε (15) µήνες από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του 

Ν. 3669/08.  

Στην περίπτωση ζηµιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση και αποζηµιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3669/08 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα..  

 

Άρθρο 16ο: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων µέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και 

συντήρηση των απαιτουµένων αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων, φανών κλπ, όπως 

ορίζεται στην Υ.Α. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/2003 «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης 

εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών» όπως αυτές ισχύουν 

σήµερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, περιλαµβανόµενη στη τιµή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ αιτίας των 

έργων ή της πληµµελούς σήµανσής τους, ακόµα των εκτελουµένων απολογιστικά. 

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις 

διατάξεις των άρθρων 81 έως και 84 του Ν.3669/2008 και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές 

προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης 

η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές 

Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών. 

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού 

του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν 
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τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα 

αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του 

άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 

εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου 

συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών 

κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

 

Άρθρο 17ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης είναι 

υποχρεωµένος να εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που 

εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα 

οποία θα απεικονίζονται οι προς µετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν 

τον Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα µε τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισµούς για την επίσπευση  των διαδικασιών 

µετατόπισης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή βλάβης 

στις υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που 

συµβούν εξ αιτίας των έργων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 18ο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εργολάβος µε την προσφορά του αποδέχεται ότι µελέτησε πλήρως την φύση και την θέση των 

έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση 

και εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, το 

ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταµών, χειµάρρων ή 

παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαµόρφωση και κατάσταση του 

εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω 

από το έδαφος το είδος και τα µέσα ευκολίας, που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά 

την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο 

δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε συνδυασµό µε τους όρους της 

σύµβασης.  

Παράλειψη του εργολάβου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς την 

σύµβαση.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, µετά την υπογραφή της Σύµβασης, µε δική του καθολική αρµοδιότητα και 

ευθύνη να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 
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συµπληρωµατικές έρευνες, µελέτες κλπ προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά 

σχέδια των έργων. Επίσης, να έχει συµπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά του. 

 

 

Άρθρο 19ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στις τιµές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανοιγµένες όλες οι δαπάνες 

που προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια κατασκευής του 

έργου στο µέρος που το αφορούν.  

 

 

Άρθρο 20ο: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

20.1.  Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και µέσα 

που βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, καθώς 

επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή 

την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, 

µηχανήµατα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να 

προφυλαχθεί από τον πρώτο, µε τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί 

από όσα αυτός δικαιούται να λαµβάνει. 

20.2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 

κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη 

ζηµιών ή την διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από αµέλεια του Αναδόχου 

πρέπει να επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από 

τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

20.3.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 

όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον 

δεν παρεµποδίζεται δικαιολογηµένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη 

έχοντας υπόψη και τις σχετικές µε την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρµογή των 

οποίων είναι υποχρεωτική.  

20.4. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη 

δένδρων και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισµό 

των µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

 

Άρθρο 21ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

21.1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή 

στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
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ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42)1.  

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

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει 

όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).  

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-

01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς 

και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη 

φάση της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 

αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 

ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 

49).  

21.3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα (§21.2), ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα 

:  

21.3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών 

που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 

περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 

ηµεροµίσθια: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 

παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆.305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της 

τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) 

και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 

37, παρ.8 και αρ.182).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν 

παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα 

µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, 

τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 

πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 

λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

                                                           
1 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί 
διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, Π, 294/88, Π, 17/96, κλπ.  
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προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π.∆.305/96 (αρ. 3, 

παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37, παρ.8 και αρ.182).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π.∆.305/96 (αρ. 3, 

παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών.  

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

Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και 

για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.   

Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.∆.305/96 (αρ.3, παρ.5-7) και στις ΥΑ: 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο 

για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 

του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 73 και 75). Μετά την 

αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.∆.305/96 (αρ. 3, παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 

(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

21.3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας: 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναθέσει καθήκοντα σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας 

και να τηρεί τα προβλεπόµενα στοιχεία ασφάλειας και υγείας σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (άρθρα 

4 - 25 και 43). Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση 

ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 

Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε 

άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται 

στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 

Στα πλαίσια των Υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
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2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 

από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 

στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των 

οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να 

το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 

σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 

εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

21.3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη 

των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 

Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 

αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών 

ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο 

όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ. 8) 

και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

21.3.4. Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ) 
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Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το 

Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και 

εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 

αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

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

 

21.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

21.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου 

µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 

305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, 

παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 

αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 

εγκαταστάσεων αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 

παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 

διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 

εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, 

ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 

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

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : 

Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 

14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε 

τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς 

οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
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Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 

Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

21.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για 

την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 

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

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: 

Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού 

εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, 

παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 

216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και 

αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 

αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 

176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 

από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

 

21.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
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εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β 

τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 

35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 

τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ). 

 

21.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών 

του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

21.5.1 Κατεδαφίσεις : 

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

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21 γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και 

οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
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Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 

αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 

2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

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

σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος 

Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

21.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

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

ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

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

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

ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

21.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή 

άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

21.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε 

χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 

(αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV 

µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

21.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»  

A. ΝΟΜΟΙ 

 

ΦΕΚ  337/Α/76 

 

Π. ∆.   395/94 

 

ΦΕΚ 220/Α/94  

Ν. 495/76 
 

Ν. 1396/83 

 

ΦΕΚ  126/Α/83 

 

Π. ∆.   396/94 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»  

Ν. 1430/84 

 

ΦΕΚ    49/Α/84 

 

Π. ∆.   397/94 

 

ΦΕΚ 221/Α/94 
 

Ν. 2168/93 

 

ΦΕΚ  147/Α/93 

 

Π. ∆.   105/95 

 

ΦΕΚ  67/Α/95 
 

Ν. 2696/99 

 

ΦΕΚ    57/Α/99 

 

Π. ∆.   455/95 

 

ΦΕΚ 268/Α/95 
 

Ν. 3542/07 

 

ΦΕΚ    50/Α/07 

 

Π. ∆.   305/96 

 

ΦΕΚ 212/Α/96 
 

Ν. 3669/08 

 

ΦΕΚ  116/Α/08 

 

Π. ∆.     89/99 

 

ΦΕΚ   94/Α/99 
 

Ν. 3850/10 

 

ΦΕΚ    84/Α/10 

 

Π. ∆.   304/00 

 

ΦΕΚ 241/Α/00 
 

Ν. 4030/12 

 

ΦΕΚ  249/Α/12 

 

Π. ∆.   155/04 

 

ΦΕΚ 121/Α/04 
    

   

Π. ∆.   149/06 

 

ΦΕΚ 159/Α/06 Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ   
  Π. ∆.       2/06 ΦΕΚ  268/Α/06 
Π. ∆.    413/77 ΦΕΚ  128/Α/77   
  Π. ∆.   212/06 ΦΕΚ  212/Α/06 
Π. ∆.      95/78 ΦΕΚ   20/Α/78   
  Π. ∆.     82/10 ΦΕΚ  145/Α/10 
Π. ∆.    216/78 ΦΕΚ   47/Α/78   
  Π. ∆.     57/10 ΦΕΚ     97/Α/10 
Π. ∆.    778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

 

Π. ∆.    1073/81 

 

ΦΕΚ 260/A/81 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

Π. ∆.    225/89 

 

ΦΕΚ 106/Α/89 

 

ΥΑ   130646/84 

 

ΦΕΚ   154/Β/84 
 

Π. ∆.      31/90 

 

ΦΕΚ   31/Α/90 

 

ΚΥΑ    3329/89 

 

ΦΕΚ   132/Β/89 
 

Π. ∆.      70/90 

 

ΦΕΚ   31/Α/90 

 

ΚΥΑ  8243/1113/91 

 

ΦΕΚ   138/Β/91 
 

Π. ∆.      85/91 

 

ΦΕΚ    38/Α/91 

 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 

ΦΕΚ   187/Β/93 
 

Π. ∆.    499/91 

 

ΦΕΚ  180/Α/91 

 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 

ΦΕΚ   765/Β/93 
 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

 

ΚΥΑ  αρ.8881/94 

 

ΦΕΚ     450/Β/94 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03    Π/208/12-9-03 
ΥΑ   αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ     451/Β/93   
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
ΥΑ    3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ     301/Β/94  οικ/215/31-3-08 
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ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

 

ΦΕΚ      73/Β/94 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΣ.ΕΠ.Ε 

 

ΑΡ.ΠΡ.10201/12   Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
ΥΑ   3131.1/20/95/95 ΦΕΚ     978/Β/95 

 

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 

 

ΦΕΚ     677/Β/95 
 

ΥΑΦ6.9/25068/1183/96 

 

ΦΕΚ  1035/Β/96 
 

Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 

 

ΦΕΚ   113/Β/97 
 

ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99 

 

ΦΕΚ   987/Β/99 
 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

 

ΦΕΚ 1186/Β/03 
 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

 

ΦΕΚ   708/Β/03 
 

ΚΥΑ  αρ.6952/11 

 

ΦΕΚ   420/Β/11 
 

ΥΑ  3046/304/89 

 

ΦΕΚ     59/∆/89 
 

ΥΑΦ.28/18787/1032/00 

 

ΦΕΚ 1035/Β/00 
 

ΥΑ αρ. οικ.433/2000 

 

ΦΕΚ 1176/Β/00 
 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 

ΦΕΚ   686/Β/01 
 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 

 

ΦΕΚ   266/Β/01 
 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 

 

ΦΕΚ     16/Β/03 
 

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 

 

ΦΕΚ   905/Β/11 
 

ΥΑ  21017/84/09 

 

ΦΕΚ 1287/Β/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7,  

Απόφ.7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ     155/Β/96 

 

21.7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 

πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής 

πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα 

επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές 

και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στους 

χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. 

21.8.  Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο 

χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά 
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και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, µάσκες 

ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και 

κάθε τρίτου. 

21.9.  Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των 

εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται  να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και 

την κατάλληλη διάθεση τους. 

• Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς κοντά σε 

χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών 

ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν και 

σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής. 

21.10.  Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος 

και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του 

ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 

κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική 

Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρµόζονται οι διεθνείς 

κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

21.11.  Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή 

ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα 

συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη 

προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ, 

εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών στις εκσκαφές. 

21.12.  Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της Οικονοµικής του Προσφοράς. 

 

Άρθρο 22ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα αποθήκευσης, 

εργαστήρια, γραφεία κ.ά.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καµία δαπάνη του 

εργοδότη. Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα παραµείνουν στην κυριότητα του 

Αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν µε έξοδά του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά 

τα κτίσµατα και έργα µπορεί να εγκαταλείπονται και να µην απαιτείται η αφαίρεσή τους, µόνο 

κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους 

µε υλικά του εργοδότη, αυτά θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία του. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στο έργο και την 

κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύµατος για 

την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού που διαµένει στον τόπο 

των έργων ή των εργαζόµενων σε νυκτερινές εργασίες. 

 

Άρθρο 23ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥσ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς το Ι.Κ.Α.  και τους άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των µισθών 

και ηµεροµισθίων του προσλαµβανόµενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους 

απασχολούµενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να µεριµνά κατά την 

µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και 

κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση 

παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους, µε δικές 

του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της αρµόδιας 

Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει στην 

Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν 

υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει 

ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασµούς που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή 

του και µέχρι το χρόνο προσκόµισής τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των 

ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των 

ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και  κρατεί τις δαπάνες που έγιναν 

από τον πρώτο λογαριασµό.  

 

Άρθρο 24ο: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

24.1. Οι τιµές µονάδος του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας ή 

προµήθειας υλικών. Κατά συνέπεια οι τιµές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που 

αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εµφανίζουν µικρές ή 

µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη 

πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω, σε όλες τις τιµές µονάδος του Τιµολογίου περιλαµβάνονται:  

• Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 

εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω 

ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των µηχανηµάτων, οι 

δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής µηχανηµάτων, οι δαπάνες 
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εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των 

εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού και των λοιπών 

συνεργείων από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, 

για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, µε την φορτοεκφόρτωση 

και µεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις 

υλικών. 

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προµήθειας ή παραγωγής 

µέχρι της ενσωµάτωσης τους στο έργο. Η µεταφορά πληρώνεται επιπλέον, µόνο σε περίπτωση 

που αυτό σαφώς αναφέρεται στο τιµολόγιο µελέτης. 

• Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 

προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση διενέργειας 

απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών. 

• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 

περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη, 

για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία.  

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταµέτρηση υλικών κλπ, 

σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιµετρητικών στοιχείων καθώς και των τελικών 

κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 

• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιµή του Τιµολογίου.  

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων δοκιµών των 

εγκαταστάσεων µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή 

ζηµίας κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες ζύγισης 

της καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται. 

• Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες 

εξοπλισµού και εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου 

εργασιών και τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασµοί, 

τέλη, κρατήσεις κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και 

τις διατάξεις του Ν.3215/55 όπως ισχύει σήµερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
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Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η 

δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την 

παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους 

φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα 

ή άµεσα. 

• Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 

συνδυασµό και µε τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

• Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου 

• Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, καθώς και 

τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων. 

• Οι µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι 

εργαστηριακές εξετάσεις και µελέτες σύνθεσης των ασφαλτοµιγµάτων και των ασφαλτικών 

σκυροδεµάτων. 

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγµάτων, 

περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε 

περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το 

µέγεθος της απαιτούµενης έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων 

που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των έργων. 

• Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου.  

• Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες για 

λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση, κλιµατισµός).      

• Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του Ανάδοχου και 

κάθε φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους.  

• Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης 

φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 

• Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών, εν 

γένει για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.    

• Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης προϊόντων σε θέση 

επιτρεπόµενη από την Αρµόδια Αρχή. 

• Το όφελος του Αναδόχου.   
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24.2.  Στο ποσό των ενσωµατωµένων στη τιµή της προσφοράς γενικών εξόδων του Αναδόχου 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των κάθε 

είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, ασφαλίσεων κλπ δηµοσιεύσεων, 

διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και 

εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των 

υλικών κάθε είδους.           

24.3.  Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του 

Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών ή από την 

ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά από τις 

πηγές λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες 

µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

24.4.  Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης κυκλοφορίας για 

την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που 

βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να 

κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 

οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση 

τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση και 

των οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς 

οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αρµόδια αρχή. 

24.5.  Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα 

που θα συµβεί. 

24.6.  ¨Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨  

Όλα τα αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, 

είναι της "Καθολική αρµοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαµβάνονται στη τιµή της 

προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα του 

Φορέα κατασκευής η τρίτου Φορέα.  

Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό αναγράφεται ειδικότερα 

κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όµως περιοριστικά όλες τις κάτωθι 

υποχρεώσεις: 

• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα ασφαλείας, 

µέτρα αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, 

µέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης 

αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, 

διαδικασίες έξοδα κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ 

κατά περίπτωση, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης 

του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του συνολικού έργου.  
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• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, καθώς 

και απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης ενοικίασης ή αγοράς ή αποζηµίωσης 

κλπ δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν στο έργο, µε τα προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά.  

• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά σταλίας, 

προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, εξοπλισµού, εργαστηρίων, και 

εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη 

σ'οποιοδήποτε µέρος της Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, µετά της αντίστοιχης λήψης 

δειγµάτων και αποζηµίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων και 

προδιαγραφοµένων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή 

µέθοδο. 

• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή 

ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών, διάστρωση, 

διασπορά υλικών, αναµόχλευση προς οµογενοποίηση, τεχνική , ανάµιξη, ύγρανση, 

συµπύκνωση, φινίρισµα, λείανση, συγκολλήσεις, έλεγχο συγκολλήσεων µετά του απαιτούµενου 

εξοπλισµού, αποκατάσταση µη στεγανών συγκολλήσεων. 

• Επισκευή ή αντικατάσταση σηµείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση, 

καλουπώµατα, προµήθεια και τοποθέτηση οπλισµών και κατασκευή σκελετών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, κατασκευή µεταλλικών κατασκευών, άλλων διαφόρων οικοδοµικών κατασκευών, 

οδοποιίας, χωµατουργικών, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ, προστασία από καιρικές συνθήκες, καθώς 

και ανάλογους εργαστηριακούς ελέγχους µε επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια της αποδοχής 

του εργοδότη µετά της αντίστοιχης αποζηµίωσης τους. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων ή 

γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης προδιαγραφών των συµβατικών τευχών και 

της µελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης 

 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και ευθύνης 

Αναδόχου" και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα αντικείµενα, 

εφ'όσον και µόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε 

συγκεκριµένα σηµεία της ∆ιακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών συµβατικών τευχών ως 

αρµοδιότητες του Φορέα κατασκευής ή άλλου τρίτου Φορέα. 

24.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α)  Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών κάποιων 

υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

β)  Η δαπάνη λήψης εγχρώµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, βιντεοταινιών VΗS, 

η υποβολή τους στην Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών στοιχείων 
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του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, 

ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των εργασιών. 

γ)  Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης. 

δ)  Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή µελετών κλπ) 

για αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση αυτών µε δίκτυα ∆ΕΗ κλπ., όχι 

όµως οι δαπάνες τυχόν µεταφοράς δικτύων µέχρι το γήπεδο του έργου, εκτός και αν αυτό ρητά 

περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο προσφοράς. 

ε)  Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε 

άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά. 

ζ)  Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη µεταφορά γραµµών των δικτύων ηλεκτρισµού, 

τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εγκατάστασης από την 

είσοδο του έργου, µέχρι τα σηµεία εσωτερικής διανοµής της εγκατάστασης. 

 

Άρθρο 25ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Η χρήση του έργου, παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, επαφίεται 

στην κρίση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3669/08.  

 

Άρθρο 26Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συµµορφωθεί προς τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά 

µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, αφού οι εν λόγω 

δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες που τον 

βαρύνουν) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από 

τους γύρω χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίµµατα, εργαλεία, ικριώµατα, 

µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους 

επάνω στους οποίους ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ.  

     

Άρθρο 27Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

27.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία φωτογραφίες και 

βιντεοταινίες VΗS του έργου µε µέριµνα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε 

λεπτοµέρεια από την διαταγή του Υ.∆.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20), όπως αυτή ισχύει 

σήµερα ήτοι: 

• Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 

• Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

• Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του, που θα υποβληθούν µε τα 

δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική.     
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• Οι φωτογραφίες θα εκτυπώνονται µε µεγέθη 16X18 ή 18X24 σε λευκό χαρτί.  

27.2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα µετακίνησης, µε 

δικά του µέσα και δαπάνες του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού επίβλεψης, κάθε 

φορά που ειδοποιείται γι' αυτό το σκοπό.  

 

27.3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνες του, µέσα σε ένα µήνα από την 

εγκατάσταση να τοποθετήσει µία πινακίδα δηµοσιότητας του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα που 

θα χορηγήσει η Υπηρεσία και τις οδηγίες σύνταξης των πινακίδων που αναφέρονται στον 

κανονισµό της ΕΕ 1828/2006 στην αρχή και στο τέλος του έργου. Στην περίπτωση που δεν 

τοποθετηθούν οι πινακίδες στην παραπάνω προθεσµία ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 

4.500,00 Ευρώ που δεν αίρεται και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίσει για την τοποθέτησή 

της σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.  

 

 

Άρθρο 28Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

28.1ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

28.1.1  Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του  και 

να συµµορφώνεται  µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 

σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

28.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  

28.1.3  Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

28.1.4  Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του 

Ν.∆. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆.  400/1970 και συνεπώς 

δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

28.1.5  Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, 

θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το 

Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/1985. 

28.1.6  Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του 

Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις 

εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ., και ο ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/ και πράγµατα και πέραν από τα ποσά 

κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 

28.1.7  Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 

 -  θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 

 - θα περιλαµβάνουν  όρους οι οποίοι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις 

της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων. 
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28.1.8  Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί 

ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων  της 

ασφαλίσεως , θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

28.1.9  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε  χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων 

που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να  ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς 

να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης  και η  Ελληνική Νοµοθεσία. 

 Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς 

ελέγχου.  

28.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 

28.1.11 

 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο 

από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που 

έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία έρευνες  και 

µελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. 

  Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, 

αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

  Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συµβεί στο 

έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενηµερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 

 (2)   Ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωµα  

  - να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές 

  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 

  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και   ελέγχων 

  Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του 

Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης  αποζηµιώσεις. 

  

28.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

 (1)   Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται 

υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται 

σε αντίθετη  προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 

είναι άκυρο. 

 (2)  Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο  εάν 

έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

 (3)  Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 

σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους 
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κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το 

δίκαιο του τόπου. 

 

28.2   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΜΕ 

ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

28.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός µηνός από τη 

σχετική ειδοποίηση. 

 Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

ασφαλιστικές  του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει  κριθούν από τον ΚτΕ σαν 

µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές  απαιτήσεις, ο ΚτΕ  δικαιούται  να συνάψει στο όνοµα 

και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις), στην 

περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα 

ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης (εων) θα καταβληθούν από 

τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη 

εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας.  Σε περίπτωση 

που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  

 -  να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη 

πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

 -  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις 

οποιασδήποτε φύσης  εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 -  ή  να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο. 

 Οι τόκοι  υπερηµερίας θα υπολογίζονται : 

 -   για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  

 -   για τα λοιπά  έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόµενων  ποσών. 

28.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση  και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίηση του. 

 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που 

κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 28.2.1. 

Οι τόκοι  υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία  καταβολής των ασφαλίστρων. 

28.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν 

µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύµφωνα µε 

τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα 
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 -  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 

 -  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

28.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ, για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της 

µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της 

Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό 

και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται 

προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 

χέρια του. 

28.2.5  Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, 

το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 

κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

28.3 Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

  Σε περίπτωση αδυναµίας του Αναδόχου να προσκοµίσει ασφαλιστική σύµβαση πριν την 

υπογραφή της σύµβασης του έργου, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την υπογραφή της 

σύµβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι 

ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο. 

 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 

εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

28.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

28.4.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την 

(εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία   (∆ιατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

28.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του 

έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό 

αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε 

οποιαδήποτε σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως 

συνεργάτες του αναδόχου. 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

28.4.3  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση 

των ελέγχων. 
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28.4.4  Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύµβασης 

εκτέλεσης του έργου. 

 

28.5   ασφαλιση του εργου “κατα παντοσ κινδυνου” -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

28.5.0 Ασφάλιση έναντι υλικών ζηµιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε 

την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική συµβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου 

(συνολική συµβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).  

Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής 

µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από: 

α. ανταρτική δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή 

κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της χώρας.  

β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση 

πυρηνικού καυσίµου.  

γ. ωστικά κύµατα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε 

ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή µε υπερηχητική ταχύτητα.  

δ. πρόστιµα ή/και ποινικές ρήτρες.  

Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους µέχρι 

την ενσωµάτωσή τους στο έργο.  

Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συµβατικό Τίµηµα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα 

αναπροσαρµόζεται ώστε κάθε φορά να συµπεριλαµβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή 

αρνητικές) του Συµβατικού Αντικειµένου.  

Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν 

«παρακείµενη περιουσία», οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για 

την κατασκευή του Έργου.  

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού και λήγει µε 

το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  

 

28.5.1  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 

α . Αντικείµενο ασφάλισης 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Αναδόχου έναντι Τρίτων 

και οι ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές 

βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή 

κινητά ή και ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της περιόδου Μελετών - Κατασκευών 

και περιόδου συντήρησης  εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, 
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αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, 

και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.   

 Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  

β . ∆ιάρκεια της Ασφάλισης 

 Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου 

γ .  Αποζηµίωση 

 (1)  Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο 

εκτέλεσης του Έργου, θα περιλαµβάνει: 

• Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα  

από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 

• Για σωµατική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτοµο  

• Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παθόντων   

 

 (2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την 

περίοδο Συντήρησης του Έργου.  

 (3)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την 

περίπτωση ατυχηµάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.  

 

28.5.2 Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισµού. 

α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και 

Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή 

του Έργου. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες µηχανηµάτων:  

(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός «Βαρέως Τύπου»  

Αυτοκινούµενος  

∆ιαµορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωµατοσυλλέκτες (αποξεστές), 

Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούµενες αντλίες σκυροδέµατος, 

∆ιαστρωτήρες σκυροδέµατος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεµπήκτες, Μηχανήµατα 

κατασκευής εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανοµείς (Federal), ∆ιαστρωτήρες ασφαλτοµίγµατος 

(Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες.  

Μη αυτοκινούµενος  

Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέµατος, Θραυστικά 

συγκροτήµατα, Συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος, ∆οµικοί πυργογερανοί.  

(2) Εξειδικευµένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισµός  

Όπως π.χ.: Συγκροτήµατα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόµενου ξυλοτύπου, εξοπλισµός ειδικών 

συστηµάτων γεφυροποιϊας µε χρήση προκατασκευασµένων δοκών κλπ.  
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β . Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 

για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια,  αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον 

ίδιας  δυναµικότητας. 

γ . Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 

( εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 

οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

δ . Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ  

αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση 

ανωτέρας βίας.  

ε . Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους 

αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη 

των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου 

µέχρι  την αποµάκρυνσή τους από αυτό . 

 

28.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.) 

28.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 

Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. 

28.6.2  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι 

ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, 

όποτε του ζητηθεί. 

28.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  

εγγράφως, χωρίς  τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 

28.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχηµάτων, πέρα από την 

υποχρεωτική ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείµενη Νοµοθεσία, 

µπορεί να γίνει και µε ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το µηχανικό εξοπλισµό.  

28.6.5 ∆ιευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων πρέπει να έχουν ατοµική 

ασφάλιση µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους.  

28.6.6 Ως Αυτοκινούµενα Μηχανήµατα Έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα 

ορίζονται σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση (ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΓΓ∆Ε/∆13ε/5-7-2005) του 

σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης. 

28.6.7 Τα όποια µηχανήµατα εκτελούν την ίδια εργασία µε αυτοκινούµενα Μ.Ε. χωρίς να είναι 

τοποθετηµένα επί αυτοκινούµενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν 

εµπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.  
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28.7 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαµβάνονται 

οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι : 

28.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 

προσωπικό που απασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια 

του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι 

και οι Μελετητές. 

28.7.2  Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι του 

ΚτΕ ( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα πρόσωπα, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του 

παραρτήµατος “ ∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική 

ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 

28.7.3  Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά : 

 -  του Αναδόχου 

 -  και /ή των Μελετητών και Συµβούλων του 

 -  και / ή του ΚτΕ 

 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συµβούλων τους 

 -  Και /ή µέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

 µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο Αστικής 

Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζηµία που προκλήθηκε από  

πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

 Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 

κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 

αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

28.7.4  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 

προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., 

αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 

της Υπηρεσίας. 

 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 

αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από 

τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 

αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και 

υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία, µετά από αίτηση της 

τελευταίας για το σκοπό αυτό. 
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 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 

απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

28.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 

Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 

ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

28.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, 

µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της 

ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

28.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 28.5 θα καλύπτεται  και η 

ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συµβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει 

από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

28.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική 

Σύµβαση συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος 

της υποασφάλισης.  

 

Άρθρο 29ο: ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και του άρθρου 71 Ν. 

3669/2008, χορηγείται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.  

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασµό µε την υποβολή 

της τελικής επιµέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 µήνες) και την έναρξη 

της διαδικασίας προσωρινής παραλαβής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 73 Ν. 3669/2008.  

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον : 

� έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιλαµβανόµενης της 

προετοιµασίας παράδοσης του έργου, του καθαρισµού του εργοταξίου, των έργων διαµόρφωσης 

χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων εξοπλισµού και τέλος η 

παραλαβή των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

� έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύµβαση απαιτούµενες δοκιµές και έλεγχοι, 

� έχουν παραληφθεί το πλήρες µητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου, 

� έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από την 

Εργολαβική Σύµβαση. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών 

διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 

3669/2008. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή 

παραλαβή του έργου µέχρι την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως, διενεργούνται ταυτοχρόνως 

προσωρινή και οριστική παραλαβή από επιτροπή συγκροτούµενη αποκλειστικά για το σκοπό 

αυτό. 
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Άρθρο 30ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν διατίθεται από 

τον Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει 

καµιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη. 

 

Άρθρο 31ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο µε πλήρη και πιστή συµµόρφωση προς τις διατάξεις και 

προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και µε ιδιαίτερη επιµέλεια ως προς την 

καταλληλότητα των υλικών, την έλλειψη ελαττωµάτων ή πληµµελών εργασιών και ως προς την 

αποκατάσταση κάθε τυχόν πληµµέλειας. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν µελέτες, οι 

εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώµατα. 

Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει µε τις δικές του δαπάνες 

οποιαδήποτε ελαττώµατα και ελλείψεις στο έργο. 

Για τους ελέγχους  των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης ελλείψεων και 

ελαττωµάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, 

όσο και από την Προσωρινή µέχρι την Οριστική Παραλαβή, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 60 Ν. 3669/08, όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 4070/2012. 

 

Άρθρο 32ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά 

εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι 

αδύνατον ακόµη και µε τα µέτρα σύνεσης και επιµελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως 

θεοµηνίες, πληµµύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαµποτάζ), πόλεµοι, επαναστάσεις, 

ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόµου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόµιµες απεργίες 

κηρυγµένες επίσηµα και από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, µέτρα και απαγορεύσεις 

από µέρους των Αρχών και παρόµοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθµό που τα 

γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναµία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόµιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην 

εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η µη εκπλήρωση από 

κάποιον υπεργολάβο ή προµηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του 

για την εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή 

τµηµάτων του έργου ρητά συνοµολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνοµολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο 

γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, µηχανηµάτων ή εφοδίων 

ή στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόµιµων 

υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αµέλειας εκ µέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή 
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προµηθευτή του. ∆εν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισµός ή άλλη απώλεια 

εξοπλισµού του αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 

µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας χωρίς καµία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 

κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, 

περιορισµού των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζηµιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς 

εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζηµιές 

στον εξοπλισµό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.) 

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος µε ίδια 

ευθύνη και έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ. 

 

Άρθρο 33ο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Ρητά συµφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που απορρέει 

από τη Σύµβαση, κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς το άλλο, ούτε ο 

Εργοδότης προς τους προµηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης 

και έκτασης έµµεσες και αποθετικές ζηµίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (µε την έννοια που τους 

προσδίδεται από την ισχύουσα νοµοθεσία) σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση και το έργο. 

 

Άρθρο 34ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων. 

 

- Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Των άρθρων 80-110 Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης 

της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
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στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 379 του Ν.4412/2016. 

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

και του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, 

διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6%ο στο 

ΤΣΜΕ∆Ε. 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 35ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχύει το σχετικό άρθρο  της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 

 

Άρθρο 36ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - βάσει των 

κείµενων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των 

εκάστοτε καθορισµένων από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων 

ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόµατα αδείας. 

Αν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από 

τους λογαριασµούς του Αναδόχου. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου. 

 

Άρθρο 37ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο κηρύσσεται 

έκπτωτος από την εργολαβία. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει µια από τις 

παρακάτω περιπτώσεις (σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν. 3669/2008): 

α)  Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως,  την 

έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα 

προβλεπόµενα στη σύµβαση. 
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β)  Υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο στην 

σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ)  Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική 

προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών 

καθυστερεί αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε 

τις τυχόν υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των 

προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε 

υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε 

επιβολή των προβλεπόµενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών. 

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτό 

πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 60 του 

Ν.3669/2008, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στα 

πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

ε)  Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την 

τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να 

κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) 

τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον 

ανάδοχο. 

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν 

σήµερα. 

 

 

 
ΒΟΛΟΣ        26 - 10  - 2016                                                         ΕΘΕΩΡΗΘΗ      
 
     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                         Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
                                                                                                   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                            ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                             
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ                                                           ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                       
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

«ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 
 
 
ΣΑΤΑ. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.164,55€  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                       
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

«ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

 
 
 
ΣΑΤΑ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.164,55€  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  

 
 
 
 
  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������� 
µε έδρα τ������������οδός ������������αριθµ�������� 
Τ.Κ. �������Τηλ. ��������.Fax�������� 
 
Προς: 
∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης, του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου, που 

αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών 

εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», υποβάλλω την παρούσα προσφορά και 

δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου 

µε τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί της τιµής του Προϋπολογισµού. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

 
Οµάδα 

 
Εργασίες 

Προσφερόµενη έκπτωση κατά 
οµάδα σε ακέραιες µονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθµ. 

1η ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

 
 
 
 
 
 
 

 
����������. 
(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 
Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των 

διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) 
 

Οµάδα Εργασίες ∆απάνη 
οµάδας κατά 

τον  
Προϋπολογισµ

ό της 
Υπηρεσίας  

(Ευρώ) 

Προσφερόµεν
η έκπτωση 

(%) 

∆απάνη οµάδας 
µετά την έκπτωση 

σε ευρώ 

1η ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 29.218,00 

  

Συνολική ∆απάνη Έργου κατά 
τη µελέτη ΣΣ= 29.218,00 

Κατά τη 
προσφορά 

Σ∆Ε= 

 

 
                                         ΣΣ-Σ∆Ε                      29.218,00 -����.. 
Μέση έκπτωση Εµ=------------------------------ = -----------------------------------   =          % 
                                             ΣΣ        29.218,00  
 
 

Γ.Ε. + Ε.Ο. 18% 
5.259,24 

  

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

34.477,24 
  

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% - 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
5.171,59 

  

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

39.648,83 
  

ΦΠΑ 24% 9.515,72 
Κατά τη 

προσφορά 
Π2= 

 

Συνολική ∆απάνη µε ΦΠΑ 49.164,55 
Σύνολο 

Προσφοράς 
µε ΦΠΑ 

 

 
 

Ζαγορά ..� – �.. - 2016 
 

Ο Προσφέρων  
 
 
 
 
 

 
 

Ζαγορά 07.11.2016 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 
 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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