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Η Διευθυνση Αναδασωσεων Κεντρικης Μακεδονιας
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδοχου για την εκτελεση του εργου:
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Λαγκαδά»
Ε
( 55.467,05 Ευρώ
κτιμώμενης αξίας
πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθει συμφωνα με:
α) τις διαταξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και ιδιως των αρθρων 116 και 117 και
β) τους όρους της παρούσας και
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Τιτλος, προϋ πολογισμος, τοπος, περιγραφη και ουσιωδη χαρακτηριστικα
του εργου

Άρθρο 12

Προθεσμια εκτελεσης του εργου

Άρθρο 13

Διαδικασια συναψης συμβασης – Όροι υποβολης προσφορων

Άρθρο 14

Κριτηριο Αναθεσης

Άρθρο 15

Εγγυηση συμμετοχης

Άρθρο 16

Χορηγηση προκαταβολης – Ρητρα Προσθετης Καταβολης (Πριμ)

Άρθρο 17

Εγγυησεις καλης εκτελεσης και λειτουργιας του εργου

Άρθρο 17Α

Έκδοση εγγυητικων

Άρθρο 18

Ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης των προσφορων

Άρθρο 19

Χρονος ισχυος προσφορων

Άρθρο 20

Δημοσιοτητα – Δαπανες δημοσιευσης

Άρθρο 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιουμενοι συμμετοχης στη διαδικασια συναψης συμβασης

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

3

18PROC002999697 2018-04-25
Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά

Άρθρο 22

Κριτηρια ποιοτικης επιλογης

Άρθρο 23

Αποδεικτικα μεσα ποιοτικης επιλογης

Άρθρο 24

Περιεχομενο Φακελου Προσφορας

Άρθρο 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διάφορες ρυθμίσεις

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4

18PROC002999697 2018-04-25
Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά

Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή ‐ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
Αναθετουσα αρχη : Διευθυνση Αναδασωσεων Κεντρικης Μακεδονιας
Οδος : 26ης Οκτωβριου 38 – 40
Ταχ. Κωδ. : 546 27
Τηλ. : 2313 309 032 & 2313 309 029
Telefax : 2313 517 084
E‐mail : da‐km@dam.gov.gr
Πληροφοριες : Σταυρος Παπαδοπουλος
1.2
Εργοδοτης η Κυριος του Έργου: η ΑΔΜ‐Θ, που εδρευει στη Θεσσαλονικη, Τακη Οικονομιδη
και Καθηγητη Ρωσσιδου 11, 546 55 Θεσσαλονικη, οπως εκπροσωπειται νομιμα απο το
Συντονιστη της, Δρ Ιωαννη Κ. Σαββα
1.3
Φορεας κατασκευης του εργου: Η Δ/νση Αναδασωσεων Κεντρικης Μακεδονιας
1.4
Προϊσταμενη Αρχη: Η Διευθυνση Αναδασωσεων Κεντρικης Μακεδονιας συμφωνα με την
αριθ. πρωτ. 20051/02‐04‐2018 αποφαση Συντονιστη ΑΔΜ‐Θ.
1.5
Διευθυνουσα η Επιβλεπουσα Υπηρεσια: Το Τμημα Εκτελεσης Έργων της Δ/νσης
Αναδασωσεων Κεντρικης Μακεδονιας συμφωνα με την αριθ. πρωτ. 20051/02‐04‐2018
αποφαση Συντονιστη ΑΔΜ‐Θ που εχει εδρα στη Θεσσαλονικη, οδος 26ης Οκτωβριου 38‐40,
ΤΚ 54627

Η δημοπρασια θα διενεργηθει στα γραφεια της Δ/νσης Αναδασωσεων Κ. Μακεδονιας, 26ης
Οκτωβριου 38‐40 (κτιριο Atrina) 5ος οροφος, γραφειο 504, τηλ 2313309032/2313309029
στις οκτώ (8) Μαΐου 2018, ημερα Τρίτη και ωρα 10:00π.μ. απο τη ΔΑΚΜ.
1.6

Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο: Το Τεχνικο Συμβουλιο Δημοσιων Έργων της Περιφερειας
Κεντρικης Μακεδονιας με εδρα τη Θεσσαλονικη

Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες μεταστεγασθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας συναψης η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η
στον αναδοχο.
Εφοσον οι ανωτερω υπηρεσιες η/και τα αποφαινομενα οργανα του Φορεα Κατασκευης
καταργηθουν, συγχωνευτουν η με οποιονδηποτε τροπο μεταβληθουν κατα τη διαρκεια της διαδικασιας
συναψης η εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα στους προσφεροντες η στον
αναδοχο τα στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων, τα οποια κατα τον νομο αποτελουν
καθολικο διαδοχο των εν λογω οργανων που υπεισερχονται στα δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1. Τα εγγραφα της συμβασης κατα την εννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του αρθρου 2 του Ν.4412/2016
για τον παροντα διαγωνισμο ειναι τα ακολουθα:
α) η παρουσα διακηρυξη,
β) το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
γ) το εντυπο οικονομικης προσφορας,
δ) ο προϋ πολογισμος δημοπρατησης
ε) το τιμολογιο δημοπρατησης
στ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων,
ζ) η γενικη συγγραφη υποχρεωσεων
η) το τευχος τεχνικης περιγραφης
θ) τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο την αναθετουσα
αρχη επι ολων των ανωτερω.
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2.2. Προσφερεται ελευθερη, πληρης αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της
συμβασης στην πυλη www.promitheus.gov.gr, καθως και στην ιστοσελιδα της Αποκεντρωμενης
Διοικησης Μακεδονιας – Θρακης στο χωρο "Διαγωνισμοι" (www.damt.gov.gr).
Επισημαίνουμε ότι, το έντυπο οικονομικής προσφοράς που φέρει ψηφιακή υπογραφή της
αναθέτουσας αρχής και θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, διατίθεται
ηλεκτρονικά στην ως άνω διεύθυνση (www.damt.gov.gr).
2.3. Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως, ητοι εως την Δευτέρα 30/04/2018 η αναθετουσα αρχη παρεχει
σε ολους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης
συμπληρωματικες πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φακελοι των προσφορω ν υποβαλλονται μεσα στην προθεσμια του αρθρου 18 ειτε (α) με
καταθεση τους στην Επιτροπη Διαγωνισμου ειτε (β) με συστημενη επιστολη προς την
αναθετουσα αρχη ειτε (γ) με καταθεση τους στο πρωτοκολλο της αναθετουσας αρχης (26ης
Οκτωβριου 38‐40, ΤΚ 546 27 Θεσσαλονικη). Σε περιπτωση ταχυδρομικης αποστολης η καταθεσης
στο πρωτοκολλο, οι φακελοι προσφορας γινονται δεκτοι εφοσον εχουν πρωτοκολληθει στο
πρωτοκολλο της αναθετουσας αρχης που διεξαγει τον διαγωνισμο, το αργοτερο μεχρι την
ημερομηνια και ω ρα του διαγωνισμου, οπως οριζονται στο αρθρο 18 της παρουσας. Η αναθετουσα
αρχη δεν φερει ευθυνη για τυχον ελλειψεις του περιεχομενου των προσφορω ν που αποστελλονται
ταχυδρομικα ουτε για καθυστερησεις στην αφιξη τους. Δεν θα παραληφθουν φακελοι η αλλα
εγγραφα απο οποιοδηποτε ταχυδρομικο καταστημα, ακομα κι αν η αναθετουσα αρχη ειδοποιηθει
εγκαιρως.
3.2. Οι προσφορες υποβαλλονται μεσα σε σφραγισμενο φακελο (κυριως φακελος), στον οποιο πρεπει
να αναγραφονται ευκρινως τα ακολουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για το έργο : «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά»
με αναθέτουσα αρχή την Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 8η Μαΐου 2018.
Ο κυριως φακελος της προσφορας συνοδευεται απο αιτηση υποβολης προσφορας στο διαγωνισμο, η
οποια αναγραφει το διαγωνισμο τον οποιο αφορα, τα στοιχεια ταυτοτητας του προσφεροντος
(μεμονωμενου η ενωσης), δηλαδη επωνυμια (η ονοματεπωνυμο φυσικου προσωπου), απαραιτητα
στοιχεια επικοινωνιας (ταχυδρομικη διευθυνση, αριθμο τηλεφωνου, fax, email).
3.3. Με την προσφορα υποβαλλονται τα ακολουθα:
α) ξεχωριστος σφραγισμενος φακελος, με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» κατα τα οριζομενα
στο αρθρο 24.2 και
β) ξεχωριστος σφραγισμένος φακελος (κλεισμενος με τροπο που δε μπορει να ανοιχθει χωρις να
καταστει τουτο αντιληπτο επί ποινή αποκλεισμού), με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα», ο οποιος
περιεχει τα οικονομικα στοιχεια της προσφορας, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 24.3 της παρουσας .
Οι δυο ως ανω ξεχωριστοι σφραγισμενοι φακελοι φερουν επισης τις ενδειξεις του κυριως φακελου της
παρ.2.
3.4. Προσφορες που περιερχονται στην αναθετουσα αρχη με οποιοδηποτε τροπο πριν απο την
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ημερομηνια υποβολης του αρθρου 18 της παρουσας, δεν αποσφραγιζονται, αλλα παραδιδονται στην
Επιτροπη Διαγωνισμου κατα τα οριζομενα στο αρθρο 4.1 της παρουσας.
3.5. Για τυχον προσφορες που υποβαλλονται εκπροθεσμα, η Επιτροπη Διαγωνισμου σημειωνει στο
πρακτικο της την εκπροθεσμη υποβολη ( ημερομηνια και ακριβη ωρα που περιηλθε η προσφορα στην
κατοχη της η που παρεληφθη η συστημενη επιστολη απο την αναθετουσα αρχη η που κατατεθηκε στο
πρωτοκολλο της αναθετουσας αρχης) και τις απορριπτει ως μη κανονικες..
3.6. Οι προσφορες υπογραφονται και μονογραφονται ανα φυλλο απο τον οικονομικο φορεα η, σε
περιπτωση νομικων προσωπων, απο το νομιμο εκπροσωπο αυτων.
3.7. Η ενωση οικονομικων φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υπογραφεται υποχρεωτικα,
ειτε απο ολους τους οικονομικους φορεις που αποτελουν την ενωση, ειτε απο εκπροσωπο τους νομιμως
εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα απαραιτητως πρεπει να προσδιοριζεται η εκταση και το ειδος της
συμμετοχης του (συμπεριλαμβανομενης της κατανομης αμοιβης μεταξυ τους) καθε μελους της ενωσης,
καθως και ο εκπροσωπος/συντονιστης αυτης.
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών ‐ Κατακύρωση ‐ Σύναψη
σύμβασης‐ Ενστάσεις
4.1
Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών ‐ Έγκριση πρακτικού
α) Η εναρξη υποβολης των προσφορων που κατατιθενται κατα την καταληκτικη ημερομηνια στην
Επιτροπη Διαγωνισμου, σε δημοσια συνεδριαση, κηρυσσεται απο τον Προεδρο αυτης, μιση ωρα πριν
απο την ωρα ληξης της προθεσμιας του αρθρου 18 της παρουσας. Η παραλαβη μπορει να συνεχισθει
και μετα την ωρα ληξης, αν η υποβολη, που εχει εμπροθεσμα αρχισει, συνεχιζεται χωρις διακοπη λογω
του πληθους των προσελθοντων ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων. Η ληξη της παραλαβης
κηρυσσεται επισης απο τον Προεδρο της Επιτροπης Διαγωνισμου, με προειδοποιηση ολιγων λεπτων
της ωρας και μετα την κηρυξη της ληξης δεν γινεται δεκτη αλλη προσφορα.
Ο Προεδρος της Επιτροπης Διαγωνισμου επικοινωνει εν συνεχεια αμεσως με το πρωτοκολλο της
αναθετουσας αρχης για να διαπιστωσει αν εχουν υποβληθει προσφορες κατα την παρ.1 του αρθρου 3
της παρουσας (σημειωνεται οτι, τοσο στο πρωτοκολλο, οσο και στον κυριως φακελο αναγραφεται η
ωρα και ημερα υποβολης και η σχετικη καταχωρηση στο φακελο μονογραφεται απο τον υπευθυνο
υπαλληλο) και σε καταφατικη περιπτωση μεταβαινει μελος της, κατ’ εντολη του Προεδρου της και
παραλαμβανει τις προσφορες για να τηρηθει η υπολοιπη διαδικασια του διαγωνισμου.
β) Οι προσφορες που παραλαμβανονται καταχωριζονται κατα σειρα καταθεσης τους σε σχετικο
πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου, στο οποιο ειδικοτερα αναφερονται η σειρα προσελευσης, η
επωνυμια του οικονομικου φορεα, η ταξη και κατηγορια του και ο εξουσιοδοτημενος εκπροσωπος.
Όλοι οι φακελοι αριθμουνται με τον αυξοντα αριθμο καταθεσης τους, οπως καταχωρισθηκαν στο
πρακτικο και μονογραφονται απο τον Προεδρο και τα μελη της Επιτροπης Διαγωνισμου.
γ) Αμεσως μετα την κατα τα ανωτερω ολοκληρωση της παραλαβης των προσφορων και καταγραφης
των δικαιολογητικων συμμετοχης του αρθρου 24.2, ακολουθει η αποσφραγιση των οικονομικων
προσφορων, η μονογραφη τους απο τον Προεδρο και τα μελη της Επιτροπης Διαγωνισμου και η
ανακοινωση των επι μερους στοιχειων τους, τα οποια επισης καταχωριζονται στο ιδιο ως ανω
πρακτικο.
δ) Στη συνεχεια η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει σε ελεγχο της ολογραφης και αριθμητικης
αναγραφης του ποσοστου εκπτωσης.
Όλες οι οικονομικες προσφορες καταχωριζονται, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, σε πινακα κατα
τη σειρα μειοδοσιας (αρχιζοντας απο τη μικροτερη προσφορα), ο οποιος υπογραφεται απο τα μελη της
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Επιτροπης Διαγωνισμου και αποτελει μερος του πρακτικου της.
ε) Στη συνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης του αρθρου 24.2 της
παρουσας την ιδια ημερα κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη. Αν η
ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προσφορων και του ελεγχου των εγγυητικων επιστολων, ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες
κατα σειρα μειοδοσιας προσφορες. Στην περιπτωση αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες
εργασιμες ημερες, εκτος αν υφισταται σπουδαιος λογος για την αναβολη της σε ημερα και ωρα που
κοινοποιειται εγγραφως στους προσφεροντες, ανακοινωνεται με τοιχοκολληση στον πινακα
ανακοινωσεων της υπηρεσιας και αναρταται στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον
διαθετει. Ο ελεγχος των δικαιολογητικων συμμετοχης συνισταται στον ελεγχο της ορθης συμπληρωσης
και υποβολης τους.
στ) Η περιγραφομενη διαδικασια καταχωρειται στο πρακτικο της Επιτροπης Διαγωνισμου η σε
παραρτημα του που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της.
Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη και εκδοση του σχετικου πρακτικου με το
αποτελεσμα της διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη
ματαιωση), και το υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη η οποια το εγκρινει.
Η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες με καθε προσφορο μεσο επι
αποδειξει. Κατα της αποφασης αυτης χωρει ενσταση κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της
παρουσης.
ζ) Επισημαινεται οτι σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη (ισοτιμες), η
αναθετουσα αρχη επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες. Η κληρωση γινεται ενωπιον της Επιτροπης Διαγωνισμου και
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ‐ Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης

α) Μετα την αξιολογηση των προσφορων, η αναθετουσα αρχη ειδοποιει εγγραφως τον προσφεροντα,
στον οποιο προκειται να γινει η κατακυρωση («προσωρινο αναδοχο»), να υποβαλει εντος προθεσμιας,
δεκα (10) ημερων, τα δικαιολογητικα που καθοριζονται στο αρθρο 23.2‐23.10 της παρουσας. Η
αναθετουσα αρχη μπορει να παρατεινει την ως ανω προθεσμια, εφοσον αιτιολογειται αυτο επαρκως
και κατ’ ανωτατο οριο για δεκαπεντε (15) επιπλεον ημερες. Τα δικαιολογητικα προσκομιζονται στο
πρωτοκολλο της αναθετουσας αρχης σε σφραγισμενο φακελο, ο οποιος παραδιδεται στην Επιτροπη
Διαγωνισμου.
β) Αν δεν προσκομισθουν τα παραπανω δικαιολογητικα η υπαρχουν ελλειψεις σε αυτα που
υποβληθηκαν, παρεχεται προθεσμια στον προσωρινο αναδοχο να τα προσκομισει η να τα
συμπληρωσει εντος πεντε ημερων απο την κοινοποιηση σχετικης εγγραφης ειδοποιησης σε αυτον. Η
αναθετουσα αρχη μπορει να παρατεινει την ως ανω προθεσμια, εφοσον αιτιολογειται αυτο επαρκως
και κατ’ ανωτατο οριο για δεκαπεντε (15) επιπλεον ημερες.
γ) Αν κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων διαπιστωθει οτι:
i)
τα στοιχεια που δηλωθηκαν με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ειναι
ψευδη η ανακριβη, η
ii)
αν δεν υποβληθουν στο προκαθορισμενο χρονικο διαστημα τα απαιτουμενα πρωτοτυπα η
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η
iii)
αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν
αποδεικνυονται οι οροι και οι προϋ ποθεσεις συμμετοχης συμφωνα με τα αρθρα 21, 22 και 23 της
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παρουσας,
ο προσωρινος αναδοχος κηρυσσεται εκπτωτος, και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που
υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα τηρουμενης της
ανωτερω διαδικασιας.
Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις
προϋ ποθεσεις τις οποιες ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), οτι πληροι, οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση ο προσωρινος αναδοχος
μετα την δηλωση και μεχρι την ημερα της εγγραφης ειδοποιησης για την προσκομιση των
δικαιολογητικων κατακυρωσης (οψιγενεις μεταβολες), δεν κηρυσσεται εκπτωτος.
Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα δικαιολογητικα, η αν κανενας
απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι πληροι τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης του αρθρου 22, η
διαδικασια αναθεσης ματαιωνεται.
Η διαδικασια ελεγχου των παραπανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο
την Επιτροπη Διαγωνισμου και τη διαβιβαση του φακελου στην προϊσταμενη αρχη για τη ληψη
αποφασης, ειτε για την κατακυρωση της συμβασης, ειτε για την κηρυξη του προσωρινου αναδοχου ως
εκπτωτου, ειτε για τη ματαιωση της διαδικασιας.
Η Αναθετουσα Αρχη ειτε κατακυρωνει, ειτε ματαιωνει τη συμβαση, συμφωνα με τις διαταξεις των
αρθρων 105 και 106 του Ν.4412/2016.
Η αναθετουσα αρχη κοινοποιει αμεσως την αποφαση κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των
πρακτικων της διαδικασιας ελεγχου και αξιολογησης των προσφορων, σε καθε προσφεροντα εκτος
απο τον προσωρινο αναδοχο με καθε προσφορο τροπο, οπως με τηλεομοιοτυπια, ηλεκτρονικο
ταχυδρομειο, επι αποδειξει. Όσοι υπεβαλαν παραδεκτες προσφορες λαμβανουν γνωση των
δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου στα γραφεια της Δ/νσης Αναδασωσεων Α.Μ.Θ. εντος
πεντε (5) εργασιμων ημερων απο την ημερα που κοινοποιηθηκε σε αυτους επι αποδειξει η αποφαση
κατακυρωσης.
δ) Ο προσωρινος αναδοχος υποβαλει επικαιροποιημενα τα δικαιολογητικα του αρθρου 23.3‐23.10 της
παρουσας μετα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης. Τα στοιχεια ελεγχονται απο την
Επιτροπη Διαγωνισμου και, εφοσον διαπιστωθει οτι, δεν εχουν εκλειψει οι προϋ ποθεσεις συμμετοχης
του αρθρου 21, και οτι δεν συντρεχουν λογοι αποκλεισμου, κοινοποιειται η αποφαση κατακυρωσης
στον προσωρινο αναδοχο και καλειται να προσελθει σε ορισμενο τοπο και χρονο για την υπογραφη
του συμφωνητικου, εντος εικοσι (20) ημερων απο την κοινοποιηση σχετικης εγγραφης ειδικης
προσκλησης, προσκομιζοντας, και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη καλης εκτελεσης.
Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται στην
ειδικη προκληση, κηρυσσεται εκπτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση
συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον
συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα. Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν προσελθει για
την υπογραφη του συμφωνητικου, η διαδικασια αναθεσης ματαιωνεται, συμφωνα με την περιπτωση
β της παραγραφου 1 του αρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Ενστάσεις
Σε περιπτωση ενστασης κατα πραξης της αναθετουσας αρχης, η προθεσμια ασκησης της ειναι
πεντε (5) ημερες απο την κοινοποιηση της προσβαλλομενης πραξης στον ενδιαφερομενο
οικονομικο φορεα. Για την ασκηση ενστασης κατα της διακηρυξης, η ενσταση υποβαλλεται μεχρι
πεντε (5) ημερες πριν απο την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης προσφορω ν του αρθρου 18 της
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παρουσας.
Η ενσταση υποβαλλεται ενω πιον της αναθετουσας αρχης, η οποια αποφασιζει, υστερα απο γνω μη
της Επιτροπης Διαγωνισμου για τις ενστασεις του πρω του εδαφιου και υστερα απο γνω μη του
Τεχνικου Συμβουλιου για τις ενστασεις του δευτερου εδαφιου, εντος προθεσμιας δεκα (10)
ημερω ν, μετα την απρακτη παροδο της οποιας τεκμαιρεται η απορριψη της ενστασης. Για το
παραδεκτο της ασκησης ενστασης, απαιτειται, με την καταθεση της ενστασης, η καταβολη
παραβολου υπερ του Δημοσιου, συμφωνα με το αρθρο 127 του Ν.4412/2016. Το παραβολο αυτο
αποτελει δημοσιο εσοδο. Το παραβολο επιστρεφεται με πραξη της αναθετουσας αρχης, αν η
ενσταση γινει δεκτη απο το αποφασιζον διοικητικο οργανο.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά
ισχύος
Σχετικα με την υπογραφη της συμβασης, ισχυουν τα προβλεπομενα στην παρ.5 αρθρου 105 και
135 του Ν.4412/2016.
Τα εγγραφα της συμβασης με βαση τα οποια θα εκτελεσθει το εργο ειναι τα αναφερομενα
παρακατω. Σε περιπτωση ασυμφωνιας των περιεχομενων σε αυτα ορων, η σειρα ισχυος
καθοριζεται ως κατωτερω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Άρθρο 6:

Το συμφωνητικο.
Η παρουσα Διακηρυξη.
Η Οικονομικη Προσφορα.
Το Τιμολογιο Δημοπρατησης
Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Γενικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Γ.Σ.Υ),
Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.).
Ο Προϋ πολογισμος Δημοπρατησης.
Οι εγκεκριμενες μελετες του εργου.
Το εγκεκριμενο Χρονοδιαγραμμα κατασκευης του εργου.
Γλώσσα διαδικασίας

Τα εγγραφα της συμβασης συντασσονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα και
προαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ των
τμηματων των εγγραφων της συμβασης που εχουν συνταχθει σε περισσοτερες γλωσσες,
επικρατει η ελληνικη εκδοση. Τυχον ενστασεις υποβαλλονται στην ελληνικη γλωσσα.
Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα
εγγραφα συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους
στην ελληνικη γλωσσα. Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η
Συνθηκη της Χαγης της 5.10.1961, που κυρωθηκε με το Ν.1497/1984 (Α' 188).
Ειδικοτερα, ολα τα δημοσια εγγραφα που αφορουν αλλοδαπους οικονομικους φορεις και που
θα κατατεθουν απο τους προσφεροντες στην παρουσα διαδικασια, θα ειναι νομιμα
επικυρωμενα, και η μεταφραση των εν λογω εγγραφων μπορει να γινει ειτε απο τη
μεταφραστικη υπηρεσια του ΥΠ.ΕΞ., ειτε απο το αρμοδιο προξενειο, ειτε απο δικηγορο κατα
την εννοια των αρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Ν.4194/2013 (Κωδικας περι Δικηγορων),
ειτε απο ορκωτο μεταφραστη της χωρας προελευσης, αν υφισταται στη χωρα αυτη τετοια
υπηρεσια.
Επιτρεπεται αντιστοιχα η καταθεση οιουδηποτε δημοσιου εγγραφου και
δικαιολογητικου που αφορα αλλοδαπη Επιχειρηση με τη μορφη επικυρωμενης φωτοτυπιας
προερχομενης ειτε απο το νομιμο επικυρωμενο εγγραφο απο το αρμοδιο Προξενειο της χωρας
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του προσφεροντος, ειτε απο το πρωτοτυπο εγγραφο με την σφραγιδα ‘’Apostile” συμφωνα με
την Συνθηκη της Χαγης της 5.10.1961. Η επικυρωση αυτη πρεπει να εχει γινει απο δικηγορο
κατα την εννοια των αρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Ν.4194/2013 (Κωδικας περι
Δικηγορων).
Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και αλλα εντυπα‐εταιρικα η μη – με ειδικο τεχνικο
περιεχομενο μπορουν να υποβαλλονται σε αλλη γλωσσα, χωρις να συνοδευονται απο
μεταφραση στην ελληνικη
Η προφορικη επικοινωνια με την αναθετουσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτης και του
αναδοχου, θα γινονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα. Ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος
να διευκολυνει την επικοινωνια των αλλοδαπων υπαλληλων του με την αναθετουσα αρχη, με
τον ορισμο και την παρουσια διερμηνεων.
Άρθρο 7:

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη του,
εφαρμοζονται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων:

7.1.

















Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδιως των αρθρων 118 και 119
του Ν.4412/2016 «Δημοσιες Συμβασεις Έργων, Προμηθειων και Υπηρεσιων (προσαρμογη στις
Οδηγιες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),
του Ν.4278/2014 (Α΄ 157) και ειδικοτερα το αρθρο 59 «Άρση περιορισμων συμμετοχης
εργοληπτικων επιχειρησεων σε δημοσια εργα»,
του Ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχες δημοσιονομικης διαχειρισης και εποπτειας (ενσωματωση της
Οδηγιας 2011/85/ΕΕ) – δημοσιο λογιστικο και αλλες διαταξεις», οπως ισχυει,
του Ν.4250/2014 «Διοικητικες Απλουστευσεις ‐ Καταργησεις, Συγχωνευσεις Νομικων
Προσωπων και Υπηρεσιων του Δημοσιου Τομεα ‐ Τροποποιηση Διαταξεων του Π.Δ.318/1992
(Α΄ 161) και λοιπες ρυθμισεις» (Α΄ 74 ) και ειδικοτερα το αρθρο 1 αυτου,‐ του Ν.4129/2013 (Α΄
52) «Κυρωση του Κωδικα Νομων για το Ελεγκτικο Συνεδριο»,
του Ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κυρωση του Κωδικα Νομων για το Ελεγκτικο Συνεδριο», (εφοσον
απαιτειται),
του αρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκροτηση συλλογικων οργανων της διοικησης
και ορισμος των μελων τους με κληρωση»,
του Ν.4013/2011 (Α΄ 204) «Συσταση ενιαιας Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων Συμβασεων και
Κεντρικου Ηλεκτρονικου Μητρωου Δημοσιων Συμβασεων…»,
του Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενισχυση της διαφανειας με την υποχρεωτικη αναρτηση νομων και
πραξεων των κυβερνητικων, διοικητικων και αυτοδιοικητικων οργανων στο διαδικτυο
"Προγραμμα Διαυγεια" και αλλες διαταξεις»,
του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νεα Αρχιτεκτονικη της Αυτοδιοικησης και της Αποκεντρωμενης
Διοικησης Προγραμμα Καλλικρατης»,
του αρθρου 20 παρ. 4 και 5, καθως και τα αρθρα 80‐110 του Ν.3669/2008 (Α΄ 116) «Κυρωση
της Κωδικοποιησης της νομοθεσιας κατασκευης δημοσιων εργων» (Κ.Δ.Ε.),
του Ν.3548/2007 (Α΄ 68) «Καταχωριση δημοσιευσεων των φορεων του Δημοσιου στο
νομαρχιακο και τοπικο Τυπο και αλλες διαταξεις»,
του Ν.3469/2006 (Α΄ 131) “Εθνικο Τυπογραφειο, Εφημερις της Κυβερνησεως και λοιπες
διαταξεις”,
του Ν.3310/2005 "Μετρα για τη διασφαλιση της διαφανειας και την αποτροπη
καταστρατηγησεων κατα τη διαδικασια συναψης δημοσιων συμβασεων" (Α΄ 30), οπως
τροποποιηθηκε με το Ν.3414/2005 (Α΄ 279), για τη διασταυρωση των στοιχειων του αναδοχου
με τα στοιχεια του Ε.Σ.Ρ., το Π.Δ.82/1996 (Α΄ 66) "Ονομαστικοποιηση ων μετοχων Ελληνικων
Ανωνυμων Εταιρειων που μετεχουν στις διαδικασιες αναληψης εργων η προμηθειων του
Δημοσιου η των νομικων προσωπων του ευρυτερου δημοσιου τομεα", η κοινη αποφαση των
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Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας υπ’αριθμ.20977/2007 (Β΄ 1673) σχετικα με τα
"Δικαιολογητικα για την τηρηση των μητρωων του Ν.3310/2005, οπως τροποποιηθηκε με το
Ν.3414/2005", καθως και η αποφαση του Υφυπουργου Οικονομιας και Οικονομικων
υπ’αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) "Καθορισμος χωρων στις οποιες λειτουργουν
εξωχωριες εταιριες",
Οι διαταξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) « Κυρωση Κωδικα Φορου Προστιθεμενης Αξιας»
οπως τροποποιηθηκε και ισχυει,
του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) “Κυρωση του Κωδικα Διοικητικης Διαδικασιας και αλλες διαταξεις”
οπως ισχυει,
του Ν.998/79 (Α΄ 29) «Περι Προστασιας Δασων και Δασικων εν γενει εκτασεων της χωρας»,
του Ν.Δ. 86/1969 (Α΄ 7/18‐01‐1969) «Περι δασικου κωδικα», οπως ισχυει
Του Π.Δ.80/2016 "Αναληψη υποχρεωσεων απο τους διατακτες" ( Α΄ 145 ).
του Π.Δ.28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποιηση διαταξεων για την προσβαση σε δημοσια εγγραφα και
στοιχεια”,
του Π.Δ.146/1988 «Όργανα που αποφασιζουν η γνωμοδοτουν και ειδικες ρυθμισεις σε θεματα
εργων που εκτελουνται απο τις Υπηρεσιες του Υπουργειου Γεωργιας» (Α΄65)
του Π.Δ. 437/81 «Περι μελετης και εκτελεσης Δασοτεχνικων εργων» οπως ισχυει,
της με αρ. 57654/2017 Υπουργικης Αποφασης (Β΄1781) «Ρυθμιση ειδικοτερων θεματων
λειτουργιας και διαχειρισης του Κεντρικου Ηλεκτρονικου Μητρωου δημοσιων Συμβασεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργειου Οικονομιας και Αναπτυξης»
της με αρ. 56902/215/19‐5‐2017 Υπουργικης Αποφασης (Β΄1924) «Τεχνικες λεπτομερειες και
διαδικασιες λειτουργιας του Εθνικου Συστηματος Ηλεκτρονικων Δημοσιων Συμβασεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Της με αρ.Π1 2380/2012 Κοινης Υπουργικης Αποφασης (Β΄ 3400) «Ρυθμιση των ειδικοτερων
θεματων λειτουργιας και διαχειρισης του Κεντρικου Ηλεκτρονικου Μητρωου Δημοσιων
Συμβασεων του Υπουργειου Αναπτυξης, Ανταγωνιστικοτητας, Υποδομων, Μεταφορων και
Δικτυων »,

7.2

Οι διαταξεις του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κυρωση Κωδικα Φορου Προστιθεμενης Αξιας».

7.3

Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις, καθως και λοιπες
διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη της
παρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, περιβαλλοντικου
και φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη
εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση του εργου της παρουσας συμβασης, εστω και
αν δεν αναφερονται ρητα.

7.4

Προσθηκες και εν γενει προσαρμογες αρθρων της διακηρυξης (περαν των οσων ηδη
προβλεπονται ρητως στο κειμενο της προτυπης διακηρυξης) μπορουν να προστιθενται και να
περιλαμβανονται, μονο εφοσον ειναι απολυτα συμβατες με την ισχυουσα καθε φορα
νομοθεσια.

Άρθρο 8:

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λπ.‐ Πληρωμή Αναδόχου

.
Το εργο χρηματοδοτειται απο τις πιστωσεις του Προγραμματος Δημοσιων
Επενδυσεων 2018, ΣΑΕ 584, εργο 2014ΣΕ58400000.
Το εργο υποκειται στις κρατησεις που προβλεπονται για τα εργα αυτα, περιλαμβανομενης
και της κρατησης 0,06% υπερ της Αρχης Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων, συμφωνα με
την παρ.3 με του αρθρου 350 του Ν.4412/2016 και την υπ' αρ. 1191/14‐3‐2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β969/2017), καθως και της κρατησης υψους 0,06 % υπερ των λειτουργικω ν αναγκω ν της
Ενιαιας Ανεξαρτητης Αρχης Δημοσιων Συμβασεων, συμφωνα με το αρθρο 4 παρ.3
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Ν.4013/2011.
Τα γενικα εξοδα, οφελος κ.λπ. του Αναδοχου και οι επιβαρυνσεις απο φορους,
δασμους κ.λπ. καθοριζονται στο αντιστοιχο αρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τον Κυριο
του Έργου.
Οι πληρωμες θα γινονται συμφωνα με το αρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το
αντιστοιχο αρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμηματος θα γινεται σε EURO.
Άρθρο 9:

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθετουσα αρχη μπορει να καλεσει τους οικονομικους φορεις να συμπληρωσουν η να διευκρινισουν
τα πιστοποιητικα που εχουν παραληφθει, συμφωνα με το αρθρο 102 και 103 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ‐ Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρουσα διαδικασια εχει εκδοθει η αποφαση του Υ.Π.ΕΝ. με αρ.πρωτ.166535/574/21‐2‐
η εγκριση διαθεσης πιστωσης στις Δασικες Υπηρεσιες των Αποκεντρωμενων Διοικησεων του
οριου πληρωμω ν της ΣΑΕ 584 του Προγραμματος Δημοσιων Επενδυσεων 2018 για την
τακτοποιηση πληρωμω ν Δημοσιων Επενδυσεων του οικονομικου ετους 2017 και χρηματοδοτηση
του 2018» για την αναληψη υποχρεωσης/εγκριση δεσμευσης πιστωσης για το οικονομικο ετος
και διαθεσης στην Δ/νση Αναδασω σεων Κεντρικης Μακεδονιας ποσου 78.000€ στο εργο
2014ΣΕ58400000 «Καλλιεργεια δημοσιων δασικω ν φυτωριων, σποροσυλλογη και διαχειριση
σποροπαραγωγω ν κηπων και συσταδων»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιτλος του εργου ειναι:
Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο προϋ πολογισμος δημοπρατησης του εργου ανερχεται σε 68.779,14 Ευρω και αναλυεται
σε:
Δαπανη Εργασιων 40.874,76€
Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.357,46€
Απροβλεπτα (ποσοστου 15% επι της δαπανης εργασιων και του κονδυλιου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
€, που αναλωνονται συμφωνα με τους ορους του αρθρου 156 παρ.3.(α) του Ν.4412/2016.
Φορος προστιθεμενης αξιας 24% 13.312,09€

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2006 δεν
προβλέπεται
Τόπος εκτέλεσης του έργου
Το εργο θα εκτελεστει στο δασικο φυτωριο Λαγκαδα (Λουτρα Λαγκαδα, ΤΚ 57200) ΠΕ
Θεσσαλονικης.
11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το εργο περιλαμβανει τις ακολουθες προς εκτελεση εργασιες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εκθαμνωση εδαφους
Εκσκαφες χαλαρων εδαφων
Στρωση αμμου ‐ σκυρων.
Ξυλοτυποι η σιδηροτυποι.
Δομικα πλεγματα Β500C (S500s).
Σκυροδεμα κατηγοριας C16/20

Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων δεν πρεπει
να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ.4
του αρθρου 132 Ν.4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προϋ ποθεσεις των
αρθρων 132 και 156 Ν.4412/2016.
Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους:



Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» της προκηρυξης, ουτε οι προδιαγραφες του εργου, οπως
περιγραφονται στα συμβατικα τευχη, ουτε καταργειται ομαδα εργασιων της αρχικης συμβασης.



Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου.



Δεν χρησιμοποιειται για την πληρωμη νεων εργασιων που δεν υπηρχαν στην αρχικη συμβαση.



Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων
του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικης δαπανης ομαδας εργασιων του εργου
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ουτε, αθροιστικα, ποσοστο δεκα τοις εκατο (10%) της δαπανης της αρχικης αξιας συμβασης χωρις
Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων και απροβλεπτες δαπανες. Στην αθροιστικη αυτη ανακεφαλαιωση
λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορες δαπανης απο μια ομαδα εργασιων σε αλλη.
Τα ποσα που εξοικονομουνται, εφοσον υπερβαινουν τα ανωτερω ορια (20% η και 10%), μειωνουν
ισοποσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρησεις και απροβλεπτες δαπανες.
Για τη χρηση των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη γνωμη του
Τεχνικου
Συμβουλιου,
υστερα
απο
εισηγηση
του
φορεα
υλοποιησης.
Ο προϋ πολογισμος των εργων στα οποια εφαρμοζεται η παραγραφος αυτη αναλυεται σε ομαδες
εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του τεχνικου
αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευης και επιδεχονται το ιδιο ποσοστο
εκπτωσης στις τιμες μοναδας τους. Με αποφαση του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων, η
οποια μετα την εκδοση της θα εχει εφαρμογη σε ολα τα ως ανω εργα, προσδιοριζονται οι ομαδες
εργασιων ανα κατηγορια εργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικη προθεσμια εκτελεσης του εργου, οριζεται σε τρεις (3) μηνες απο την ημερα υπογραφης
της συμβασης.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης ‐ Όροι υποβολής προσφορών
Η επιλογη του Αναδοχου θα γινει συμφωνα με τη διαδικασια
του συνοπτικου διαγωνισμου του αρθρου 117 του ν.4412/2016 και υπο τις
προϋ ποθεσεις του νομου αυτου
Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομενων, θα συνταχθει
και υποβληθει συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 125 «Ενιαιο ποσοστο εκπτωσης»
του Ν.4412/2016
Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα.
Δεν επιτρεπεται η υποβολη εναλλακτικω ν προσφορω ν.
Δε γινονται δεκτες προσφορες για μερος του αντικειμενου της συμβασης.
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηριο για την αναθεση της συμβασης ειναι η πλεον συμφερουσα απο οικονομικη αποψη
προσφορα μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτειται η καταθεση εγγυητικης επιστολης συμμετοχης στην δημοπρασια συμφωνα με το αρθρο

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
Δεν προβλεπεται η χορηγηση προκαταβολης στον Αναδοχο.
Δεν προβλεπεται η πληρωμη πριμ στην παρουσα συμβαση.
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ρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα με το
αρθρο 72 παρ.1 β) του ν.4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο 5% επι της
αξιας της συμβασης, χωρις Φ.Π.Α. και κατατιθεται πριν η κατα την υπογραφη της συμβασης.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει στην περιπτωση παραβασης των ορων της συμβασης,
οπως αυτη ειδικοτερα οριζει.
Σε περιπτωση τροποποιησης της συμβασης κατα το αρθρο 132 Ν.4412/2016, η οποια
συνεπαγεται αυξηση της συμβατικης αξιας, ο αναδοχος ειναι υποχρεωμενος να καταθεσει πριν
την τροποποιηση, συμπληρωματικη εγγυηση το υψος της οποιας ανερχεται σε ποσοστο 5% επι
του ποσου της αυξησης χωρις ΦΠΑ.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καλυπτει συνολικα και χωρις διακρισεις την εφαρμογη
ολων των ορων της συμβασης και καθε απαιτηση της αναθετουσας αρχης η του κυριου του εργου
εναντι του αναδοχου.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης καταπιπτει υπερ του κυριου του εργου, με αιτιολογημενη αποφαση
του Προϊ σταμενου της Διευθυνουσας Υπηρεσιας, ιδιως μετα την οριστικοποιηση της εκπτωσης
του αναδοχου. Η ενσταση του αναδοχου κατα της αποφασεως δεν αναστελλει την εισπραξη του
ποσου της εγγυησεως.
Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια:
α) την ημερομηνια εκδοσης,
β) τον εκδοτη,
γ) τον κυριο του εργου η το φορεα κατασκευης του εργου. «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά». προς τον οποιο απευθυνονται,
δ) τον αριθμο της εγγυησης,
ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση,
στ) την πληρη επωνυμια, τον Α.Φ.Μ. και τη διευθυνση του οικονομικου φορεα υπερ του οποιου
εκδιδεται η εγγυηση (στην περιπτωση ενωσης αναγραφονται ολα τα παραπανω για καθε
μελος της ενωσης),
ζ) τους ορους οτι: αα) η εγγυηση παρεχεται ανεκκλητα και ανεπιφυλακτα, ο δε εκδοτης
παραιτειται του δικαιω ματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι σε περιπτωση
καταπτωσης αυτης, το ποσο της καταπτωσης υποκειται στο εκαστοτε ισχυον τελος
χαρτοσημου,
η) τα στοιχεια της διακηρυξης (αριθμος, ετος, τιτλος εργου ) και την ημερομηνια διενεργειας του
διαγωνισμου,
θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης,
ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της εγγυησης
ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερω ν μετα απο απλη εγγραφη ειδοποιηση εκεινου προς
τον οποιο απευθυνεται.
και επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης συμβασης .
Εγγυηση καλης λειτουργιας
Δεν προβλεπεται
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Η εγγυητικη επιστολη του αρθρου 17 εκδιδεται απο πιστωτικα ιδρυματα που λειτουργουν
νομιμα στα κρατη‐ μελη της Ένωσης η του Ευρωπαϊ κ ου Οικονομικου Χω ρου η στα κρατη‐μερη
της ΣΔΣ και εχουν, συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να
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εκδιδονται απο το Ε.Τ.Α.Α. ‐ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου
Παρακαταθηκω ν και Δανειων με παρακαταθεση σε αυτο του αντιστοιχου χρηματικου ποσου. Αν
συσταθει παρακαταθηκη με γραμματιο παρακαταθεσης χρεογραφων στο Ταμειο
Παρακαταθηκω ν και Δανειων, τα τοκομεριδια η μερισματα που ληγουν κατα τη διαρκεια της
εγγυησης επιστρεφονται μετα τη ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα.
17.Α.2 Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του αναδοχου απο ενα η περισσοτερους
εκδοτες της παραπανω παραγραφου, ανεξαρτητως του υψους των.
Άρθρο 18:

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης των προσφορων οριζεται η 8η‐5‐2018, ημερα Τριτη.
Ωρα ληξης της υποβολης προσφορων οριζεται η 10:00 π.μ.
Αν, για λογους ανωτερας βιας, δεν διενεργηθει η αποσφραγιση κατα την ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη
μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η καταληκτικη ημερομηνια
αντιστοιχα μετατιθενται σε οποιαδηποτε αλλη ημερα, με αποφαση της αναθετουσας αρχης. Η
αποφαση αυτη κοινοποιειται εγγραφως, πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα
ημερομηνια, σε οσους οικονομικους φορεις ελαβαν τα εγγραφα της συμβασης και αναρταται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον διαθετει. Αν και στη νεα αυτη
ημερομηνια δεν καταστει δυνατη η αποσφραγιση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες,
μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια, εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο
προηγουμενων εδαφιων.
Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη του
αρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διαστημα εξι (6) μηνων, απο την ημερομηνια ληξης της προθεσμιας
υποβολης των προσφορων.
Άρθρο 20:

Δημοσιότητα ‐ Δαπάνες δημοσίευσης

Η παρουσα Διακηρυξη δημοσιευεται στο ΚΗΜΔΗΣ
Η Διακηρυξη αναρταται και στην ιστοσελιδα της Αποκεντρωμενης Διοικησης Μακεδονιας
Θρακης (www.damt.gov.gr), συμφωνα με το αρθρο 2 της παρουσας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα
κριτηρια επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 της παρουσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Δικαιωμα συμμετοχης εχουν φυσικα η νομικα προσωπα, η ενωσεις αυτων που δραστηριοποιουνται:
1. Ως εργοληπτες κατοχοι πτυχιου ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Δ.Δ.Ε.) Α' και Β' ταξης η
2. Ως εργοληπτικες επιχειρησεις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, που τηρειται στη Γενικη Γραμματεια
Υποδομων του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων για εργα κατηγοριας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ανεξαρτητου ταξης ΜΕΕΠ η
3. Ως εργοληπτικες επιχειρησεις εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, που τηρειται στη Γενικη Γραμματεια
Υποδομων του Υπουργειου Υποδομων και Μεταφορων για εργα κατηγοριας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμενες
απο δασολογο η δασοπονο (αρθρο 7 παρ. 3 του ΠΔ 146/1988) ανεξαρτητου ταξης ΜΕΕΠ η
4. Ως εργοληπτικες επιχειρησεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην

νομαρχιακά μητρώα), που έχουν συμπληρώσει δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη
του πτυχίου σε εργα κατηγοριας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών
των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το ν. 576/ 1977
και συνεπώς μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. με προϋπολογισμό μέχρι του
ποσού των πενήντα έξι χιλιάδων (56.000) ευρώ.
και που ειναι εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατος‐μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος‐μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια
συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου με την
Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και
δ) σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων
συμβασεων.
Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης.,
Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ.2, 3 και 4 του αρθρου 19 και
των παρ.1 (ε) και 3 (β)του αρθρου 76 του Ν.4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη πρεπει να ειναι
τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (πχ
κοινοπραξια).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης. Στην
περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η πληρωση των απαιτησεων του αρθρου 22 Α και Β πρεπει
να ικανοποιειται απο καθε μελος της ενωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καθε προσφερων αποκλείεται απο τη συμμετοχη σε διαδικασια συναψης συμβασης, εφοσον
συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε ενα απο
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τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των παρακατω
περιπτωσεων:
A
Όταν υπαρχει εις βαρος του τελεσιδικη καταδικαστικη αποφαση για εναν απο τους ακολουθους
λογους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης‐πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της διαφθορας στην
οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων‐μελων της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραγραφο 1 του αρθρου 2 της αποφασης‐πλαισιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στην κειμενη νομοθεσια η στο εθνικο δικαιο του
οικονομικου φορεα,
γ) απάτη, κατα την εννοια του αρθρου 1 της συμβασης σχετικα με την προστασια των οικονομικων
συμφεροντων των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποια κυρωθηκε με το
Ν.2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 1 και 3 της αποφασης‐πλαισιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου της
13ης Ιουνιου 2002, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) η ηθικη
αυτουργια η συνεργεια η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 4 αυτης,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του
Συμβουλιου της 26ης Οκτωβριου 2005, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του
χρηματοπιστωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες και τη
χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποια ενσωματωθηκε στην
εθνικη νομοθεσια με το Ν.3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων της,
καθως και για την αντικατασταση της αποφασης‐πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποια ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσια με το Ν.4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθηκε τελεσιδικη
καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του εν λογω
οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτο.
Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε.Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου, αφορα κατ’
ελαχιστον τους διαχειριστες.
Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.), η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου αφορα κατ’
ελαχιστον τον Διευθυνοντα Συμβουλο, καθως και ολα τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
A
Όταν ο προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η εισφορων
κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με τελεσιδικη
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και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την εθνικη
νομοθεσια η/και η αναθετουσα αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο προσφερων εχει
αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.
Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του
που αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν, τοσο την κυρια, οσο και την επικουρικη
ασφαλιση.
Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την
καταβολη τους.
22.Α.2α Η αναθετουσα αρχη γνωριζει η μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι εχουν επιβληθει
σε βαρος του οικονομικου φορεα, μεσα σε χρονικο διαστημα δυο (2) ετων πριν απο την ημερομηνια
ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας:
αα) τρεις (3) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος
Επιθεωρησης Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που χαρακτηριζονται, συμφωνα με
την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οπως εκαστοτε ισχυει, ως «υψηλης» η «πολυ
υψηλης» σοβαροτητας, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο τρεις (3) διενεργηθεντες ελεγχους, η ββ)
δυο (2) πραξεις επιβολης προστιμου απο τα αρμοδια ελεγκτικα οργανα του Σωματος Επιθεωρησης
Εργασιας για παραβασεις της εργατικης νομοθεσιας που αφορουν την αδηλωτη εργασια, οι οποιες
προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους.
Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτησει τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ.2 του αρθρου 18 του Ν.4412/2016,
β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης η ειδικης
εκκαθαρισης η τελει υπο αναγκαστικη διαχειριση απο εκκαθαριστη η απο το δικαστηριο η εχει υπαχθει
σε διαδικασια πτωχευτικου συμβιβασμου η εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του δραστηριοτητες η
εαν βρισκεται σε οποιαδηποτε αναλογη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια διαδικασια,
προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις νομου. Η αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει εναν
οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ των καταστασεων που αναφερονται στην παραπανω
περιπτωση, υπο την προϋ ποθεση οτι η αναθετουσα αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεας ειναι σε
θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανοντας υποψη τις ισχυουσες διαταξεις και τα μετρα για τη
συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας (παρ.5 αρθρου 73 του Ν.4412/2016),
(γ) υπαρχουν επαρκως ευλογες ενδειξεις που οδηγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας
συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου,
δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν
μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 48
του Ν.4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την
εκτελεση ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης
συμβασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα
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την προωρη καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,
(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος σοβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την παροχη των
πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωση της απουσιας των λογων αποκλεισμου η την
πληρωση των κριτηριων επιλογης, εχει αποκρυψει τις πληροφοριες αυτες η δεν ειναι σε θεση να
προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 23 της παρουσας,
(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτο τροπο τη διαδικασια ληψης
αποφασεων της αναθετουσας αρχης, να αποκτησει εμπιστευτικες πληροφοριες που ενδεχεται να του
αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συναψης συμβασης η να παρασχει εξ αμελειας
παραπλανητικες πληροφοριες που ενδεχεται να επηρεασουν ουσιωδως τις αποφασεις που αφορουν
τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση,
(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια την ακεραιοτητα του.
22.Α.5. Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο),
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προϋ ποθεσεις εφαρμογης της παρ.4 του αρθρου 8 του
Ν.3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)
22.Α.6. Η αναθετουσα αρχη αποκλειει οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων
η παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των
προηγουμενων παραγραφων.
Α.7. Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στην παραγραφο
να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι συντρεχει ο σχετικος λογος αποκλεισμου. Εαν τα στοιχεια
κριθουν επαρκη, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν αποκλειεται απο τη διαδικασια συναψης συμβασης.
Τα μετρα που λαμβανονται απο τους οικονομικους φορεις αξιολογουνται σε συναρτηση με τη
σοβαροτητα και τις ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου αδικηματος η του παραπτωματος. Αν τα μετρα
κριθουν ανεπαρκη, γνωστοποιειται στον οικονομικο φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης.
Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει, με τελεσιδικη αποφαση, απο τη συμμετοχη σε διαδικασιες
συναψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν μπορει να κανει χρηση της ανωτερω δυνατοτητας
κατα την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται στην εν λογω αποφαση στο κρατος ‐ μελος στο οποιο
ισχυει η αποφαση.
22.Α.8. Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ.8 και 9 του αρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικος φορεας που του εχει επιβληθει, με την κοινη υπουργικη αποφαση του αρθρου 74
του Ν.4412/2016, η ποινη του αποκλεισμου αποκλειεται αυτοδικαια και απο την παρουσα διαδικασια
συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο).
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορα την καταλληλολητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται οι
οικονομικοι φορεις να ειναι εγγεγραμμενοι στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται στο
κρατος εγκαταστασης τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα απαιτειται
να ειναι εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην νομαρχιακά μητρώα) στην κατηγορια εργου του αρθρου 21 της
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παρουσας. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευρωπαϊκης Ένωσης
απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στα Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προσαρτηματος Α του
Ν.4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεπει να υπερβαινουν τα
ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, οπως ισχυει.
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Να εχει εμπειρια στην εκτελεση παρομοιων εργων, ωστε να εκτελεσει τη συμβαση εγκαιρως και σε
αριστο επιπεδο ποιοτητας.
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
Κατα την υποβολη προσφορων οι οικονομικοι φορεις υποβαλλουν το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ) του αρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016, το οποιο αποτελει ενημερωμενη
υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του Ν.1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι
ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋ ποθεσεις:
α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις του αρθρου 22 Α της παρουσας,
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθοριστει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β‐Ε της
παρουσας.
Σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, μπορει να ζητηθει απο τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
Κατα την υποβολη του ΤΕΥΔ, ειναι δυνατη, με μονη την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου
του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη των λογων αποκλεισμου που αναφερονται στο
αρθρο 22.Α.1 της παρουσας, για το συνολο των φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου,
διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου
σε αυτον
Ως εκπροσωπος του οικονομικου φορεα, για την εφαρμογη του παροντος, νοειται ο νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του
κατα το χρονο υποβολης της προσφορας η το αρμοδιως εξουσιοδοτημενο φυσικο προσωπο να
εκπροσωπει τον οικονομικο φορεα για διαδικασιες συναψης συμβασεων η για τη συγκεκριμενη
διαδικασια συναψης συμβασης
Στην περιπτωση υποβολης προσφορας απο ενωση οικονομικων φορεων, το Τυποποιημενο Έντυπο
Υπευθυνης Δηλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας δηλωνει στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης
Δηλωσης ( ΤΕΥΔ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΤΕΥΔ και
το ΤΕΥΔ του υπεργολαβου.
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες ενος η περισσοτερων
φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του το δικο του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καθε φορεα στις ικανοτητες του
οποιου στηριζεται
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Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋ ποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21 και
22 της παρουσας, κρινονται κατα την υποβολη της προσφορας, κατα την υποβολη των
δικαιολογητικων, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α εως δ) και κατα τη συναψη της συμβασης, συμφωνα με
το αρθρο 4.2 (ε) της παρουσας
Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων στηριζεται στις ικανοτητες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων
στηριζεται ο προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων, υποχρεουνται στην υποβολη των
δικαιολογητικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της
παρουσας και οτι πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικος φορεας υποχρεουται να αντικαταστησει εναν φορεα στην ικανοτητα του οποιου
στηριζεται, εφοσον ο τελευταιος δεν πληροι το σχετικο κριτηριο επιλογης η για τον οποιο συντρεχουν
λογοι αποκλεισμου των παραγραφων 1, 2, 2α και 4 του αρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλλουν δικαιολογητικα η αλλα αποδεικτικα στοιχεια,
αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα η τις
συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε κρατος
‐ μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο φακελο
επιχειρησης, ηλεκτρονικο συστημα αποθηκευσης εγγραφων η συστημα προεπιλογης. Η δηλωση για την
προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης
(ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινος αναδοχος, κατοπιν σχετικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη, υποβαλλει τα
ακολουθα δικαιολογητικα, κατα τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 της παρουσας:
Για την αποδειξη της μη συνδρομης των λογων αποκλεισμου του άρθρου 22Α ο προσωρινος αναδοχος
υποβαλλει αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποσπασμα του ποινικου μητρωου η,
ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του
κρατους‐μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος ο εν λογω
οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες οι προϋ ποθεσεις. Η υποχρεωση
προσκομισης του ως ανω αποσπασματος αφορα και τα προσωπα των τελευταιων δυο εδαφιων της
παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη του
οικειου κρατους ‐ μελους η χωρας, περι του οτι εχουν εκπληρωθει οι υποχρεωσεις του οικονομικου
φορεα, οσον αφορα στην καταβολη φορων (φορολογικη ενημεροτητα) και στην καταβολη των
εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (ασφαλιστικη ενημεροτητα) συμφωνα με την ισχυουσα νομοθεσια
του κρατους εγκαταστασης η την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα.
Για τους προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα τα σχετικα
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι
‐
φορολογικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο το Υπουργειο Οικονομικων (αρμοδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικο φορεα και για τις κοινοπραξιες στις οποιες συμμετεχει για τα δημοσια εργα που ειναι
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σε εξελιξη. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν εχουν
υποχρεωση καταβολης φορων στην Ελλαδα. Σε περιπτωση που εχουν τετοια υποχρεωση θα
υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της οικειας Δ.Ο.Υ.
‐
ασφαλιστικη ενημεροτητα που εκδιδεται απο τον αρμοδιο ασφαλιστικο φορεα. Η ασφαλιστικη
ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος οικονομικου φορεα α) ως
φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα που
εκτελει μονος του η σε κοινοπραξια καθως και γ) για τα στελεχη του που εχουν υποχρεωση ασφαλισης
στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν αποδεικτικο
ασφαλιστικης ενημεροτητας (κυριας και επικουρικης ασφαλισης) για το προσωπικο τους με σχεση
εξαρτημενης εργασιας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμενους – μελη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπο προσωπικο).
Δεν γινονται αποδεκτα ως αποδειξη ενημεροτητας της προσφερουσας εταιριας, αποδεικτικα
ενημεροτητας για τα στελεχη που στελεχωνουν το πτυχιο της εταιριας ως εταιροι. Οι αλλοδαποι
προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν τα ανω αποδεικτικα, υποβαλλουν
υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το οποιο υπαρχει υποχρεωση
ασφαλισης σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους. Αν απασχολουν τετοιο προσωπικο, πρεπει να
υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο ασφαλιστικης ενημεροτητας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2α του άρθρου 22: πιστοποιητικο απο τη Διευθυνση Προγραμματισμου
και Συντονισμου της Επιθεωρησης Εργασιακων Σχεσεων, απο το οποιο να προκυπτουν οι πραξεις
επιβολης προστιμου που εχουν εκδοθει σε βαρος του οικονομικου φορεα σε χρονικο διαστημα δυο (2)
ετων πριν απο την ημερομηνια ληξης της προθεσμιας υποβολης προσφορας.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22. πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια
δικαστικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατους ‐ μελους η χωρας. Για τους οικονομικους φορεις που
ειναι εγκαταστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα το πιστοποιητικο οτι δεν τελουν υπο πτωχευση, ,
πτωχευτικο συμβιβασμο, αναγκαστικη διαχειριση, δεν εχουν υπαχθει σε διαδικασια εξυγιανσης
εκδιδεται απο το αρμοδιο πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα. Το πιστοποιητικο οτι το
νομικο προσωπο δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση με δικαστικη αποφαση εκδιδεται απο το οικειο
Πρωτοδικειο της εδρας του οικονομικου φορεα, το δε πιστοποιητικο οτι δεν εχει τεθει υπο εκκαθαριση
με αποφαση των εταιρων εκδιδεται απο το Γ.Ε.Μ.Η., συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε φορα
ισχυουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
(δ) Αν το κρατος‐μελος η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικα η οπου
τα πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α., το
εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη ‐ μελη η
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου οργανισμου του κρατους μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας.
Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται
οτι δεν εκδιδονται τα πιστοποιητικα της παρουσας παραγραφου η οτι τα πιστοποιητικα αυτα δεν
καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο 1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α της
παρουσας.
Αν διαπιστωθει με οποιονδηποτε τροπο οτι, στην εν λογω χωρα εκδιδονται τα υποψη πιστοποιητικα, η
προσφορα του διαγωνιζομενου απορριπτεται.
(ε) Για τις λοιπες περιπτωσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβαλλεται υπευθυνη δηλωση
του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου.
Ειδικα για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικες επιχειρησεις
που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα αρμοδια
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επιμελητηρια και φορεις (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο τα οποια αποδεικνυεται οτι τα προσωπα με
βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει σοβαρο
επαγγελματικο παραπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ.Α.5 του Άρθρου 22
Για την αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη εταιρια:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης οι εταιρειες
που ειναι εισηγμενες στο Χρηματιστηριο της χωρας εγκαταστασης τους και υποβαλλουν περι τουτου
υπευθυνη δηλωση του νομιμου εκπροσωπου τους].
Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι
ονομαστικες
Αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας,
το πολυ τριαντα εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας.
Ειδικοτερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιζουν μονο την αναλυτικη
κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε μετοχου
(μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας, το πολυ
τριαντα εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας καθως η απαιτηση για την
υποβολη του πιστοποιητικου απο το οποιο να προκυπτει οτι οι μετοχες ειναι ονομαστικες, καλυπτεται
συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23.9 της παρουσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοσον εχουν κατα το δικαιο της εδρας τους ονομαστικες
μετοχες, προσκομιζουν :
αα) Πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι
μετοχες ειναι ονομαστικες.
ββ) Αναλυτικη κατασταση μετοχων, με αριθμο των μετοχων του καθε μετοχου, οπως τα στοιχεια
αυτα ειναι καταχωρημενα στο βιβλιο μετοχων της εταιρειας με ημερομηνια το πολυ 30 εργασιμες
ημερες πριν την υποβολη της προσφορας.
γγ) Καθε αλλο στοιχειο απο το οποιο να προκυπτει η ονομαστικοποιηση μεχρι φυσικου προσωπου
των μετοχων, που εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ημερες πριν την υποβολη της
προσφορας.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εχουν κατα το δικαιο της χωρας στην οποια εχουν την εδρα
τους ονομαστικες μετοχες, υποβαλλουν :
αα) Βεβαιωση περι μη υποχρεωσης ονομαστικοποιησης των μετοχων απο αρμοδια αρχη, εφοσον
υπαρχει σχετικη προβλεψη, διαφορετικα προσκομιζεται υπευθυνη δηλωση του διαγωνιζομενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμενη κατασταση μετοχων που κατεχουν τουλαχιστον 1% των μετοχων.
γγ) Αν δεν τηρειται τετοια κατασταση, προσκομιζεται σχετικη κατασταση μετοχων (με 1%),
συμφωνα με την τελευταια Γενικη Συνελευση, αν οι μετοχοι αυτοι ειναι γνωστοι στην εταιρεια.
δδ) Αν δεν προσκομισθει κατασταση κατα τα ανωτερω, η εταιρεια αιτιολογει τους λογους που οι
μετοχοι αυτοι δεν της ειναι γνωστοι. Η αναθετουσα αρχη δεν υπεισερχεται στην κριση της ως ανω
αιτιολογιας. Δυναται ωστοσο να αποδειξει τη δυνατοτητα υποβολης της καταστασης μετοχων και μονο
στην περιπτωση αυτη η εταιρεια αποκλειεται απο την παρουσα διαδικασια.
Για την περιπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση ενωπιον αρμοδιας
δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η εμπορικου
οργανισμου του κρατους – μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας εγκαταστασης του
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προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74 του
Ν.4412/2016.
Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης
των Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23‐8‐2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» .
Για την περιπτωση του αρθρου 22.Α.9. της παρουσας διακηρυξης, υπευθυνη δηλωση του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου, συμφωνα με το αρθρο 74 του
Ν.4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν:
(α1) Οι εγγεγραμμενοι στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.) βεβαιωση εγγραφης στο
Μ.Ε.ΕΠ ανεξαρτητου ταξης, για εργα κατηγοριας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(α2) Οι Εργοληπτες Δημοσιων Δασοτεχνικων Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε), πρωτοτυπο πτυχιο Ε.Δ.Δ.Ε της Α η Β΄
ταξης, συμφωνα με τα αρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 437/81.
(α3) Οι εγγεγραμμενοι στα μητρωα της Περιφερειακης Ενοτητας Θεσσαλονικης υποβαλλουν την
πρωτοτυπη βεβαιωση εγγραφης τους σε αυτα, για εργα προϋ πολογισμου ανω του ποσου των
55.467,05 στην κατηγορια Οικοδομικων
(β) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε λοιπα κρατη μελη της Ευρωπαϊκης Ένωσης
προσκομιζουν τις δηλωσεις και πιστοποιητικα που περιγραφονται στο Παραρτημα XI του
Προσαρτηματος Α του Ν.4412/2016.
(γ) Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου
(Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσια συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις του
σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν
στην προηγουμενη περιπτωση και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε
θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων, προσκομιζουν πιστοποιητικο αντιστοιχου
επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν τηρει τετοιο μητρωο, το
εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη ‐ μελη η
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος ο οικονομικος
φορεας οτι δεν τηρειται τετοιο μητρωο και οτι ασκει τη δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας.
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ. η στα Μητρωα Περιφερειακων
Ενοτητων:
(α1) απο τη Βεβαιωση εγγραφης του αρθρου 23.4 της παρουσας
(α2) απο Υπευθυνη δηλωση για το ανεκτελεστο μερος των εργολαβικων συμβασεων, συνοδευομενη
απο πινακα ολων των υπο εκτελεση εργων και αναφορα για το ανεκτελεστο υπολοιπο ανα εργο και το
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συνολικο ανεκτελεστο (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας η υπεργολαβιας)
κατα την ημερομηνια δημοπρατησης του εργου.
(β) για τους Εργοληπτες Δημοσιων Δασοτεχνικων Έργων, του αρθρου 23.4 (α2) της παρουσας,
υπευθυνη δηλωση περι του ολικου υψους του κυκλου εργασιων απο δασοτεχνικα εργα και εργα
πρασινου, για τις τρεις τελευταιες οικονομικες χρησεις κατ' ανωτατο οριο, συναρτησει της
ημερομηνιας συστασης του οικονομικου φορεα η εναρξης των δραστηριοτητων του.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η διαθετουν
πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του Ν.4412/2016,
μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης, εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα
οριζομενα στο αρθρο 83 Ν.4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι του
Παραρτηματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα των οικονομικω ν φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ. η στα μητρω α Περιφερειακω ν
Ενοτητων για το 22. Δ, απο την Βεβαιωση εγγραφης του αρθρου 23.4. (α1 η α3) της παρουσας
(β) για τις εργοληπτικες επιχειρησεις που κατεχουν Ειδικο πτυχιο Εργοληπτη Δημοσιων Δασοτεχνικων
Έργων, απο το πτυχιο Ε.Δ.Δ.Ε. του αρθρου 23.4 (α2) της παρουσας.
(β) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επίσημους καταλόγους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαϊ κα
προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α΄ του
Ν.4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης
εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο
πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 Ν.4412/2016 και στην παραγραφο 9 του
παροντος αρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι οικονομικοι φορεις που δεν ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης κατα τα ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του
Παραρτηματος ΧΙΙ του Ν.4412/2016
. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιπτωση νομικου προσωπου, υποβαλλονται τα νομιμοποιητικα εγγραφα απο τα οποια να
προκυπτει η εξουσια υπογραφης του νομιμου εκπροσωπου.
Εαν ο προσφερων ειναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συστασης,
2. Αντιγραφο του ισχυοντος καταστατικου με το ΦΕΚ στο οποιο εχουν δημοσιευτει ολες οι μεχρι
σημερα τροποποιησεις αυτου η επικυρωμενο αντιγραφο κωδικοποιημενου καταστατικου (εφοσον
υπαρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιο εχει δημοσιευτει το πρακτικο ΔΣ εκπροσωπησης του νομικου προσωπου,
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4. Πρακτικο Δ.Σ περι εγκρισης συμμετοχης στο διαγωνισμο, στο οποιο μπορει να περιεχεται και
εξουσιοδοτηση (εφοσον αυτο προβλεπεται απο το καταστατικο του υποψηφιου αναδοχου) για
υπογραφη και υποβολη προσφορας σε περιπτωση που δεν υπογραφει ο ιδιος ο νομιμος εκπροσωπος
του φορεα την προσφορα και τα λοιπα απαιτουμενα εγγραφα του διαγωνισμου και οριζεται
συγκεκριμενα ατομο,
5. Πιστοποιητικο αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι τροποποιησεων του καταστατικου /
μη λυσης της εταιρειας, το οποιο πρεπει να εχει εκδοθει το πολυ τρεις (3) μηνες πριν απο την
ημερομηνια υποβολης προσφορων.
Εαν ο προσφερων ειναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιγραφο του καταστατικου με ολα τα μεχρι σημερα τροποποιητικα,
Πιστοποιητικα αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης περι των τροποποιησεων του καταστατικου.
Σε περιπτωση εγκαταστασης τους στην αλλοδαπη, τα δικαιολογητικα συστασης τους εκδιδονται με
βαση την ισχυουσα νομοθεσια της χωρας που ειναι εγκατεστημενα, απο την οποια και εκδιδεται το
σχετικο πιστοποιητικο.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους η διαθετουν
πιστοποιηση απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφω νονται με τα ευρωπαϊ κα προτυπα
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α του Ν.4412/2016,
μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης.
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των
εν λογω οικονομικω ν φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν
λογω καταλογο.
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το
πιστοποιητικο, που εκδιδεται απο τον οργανισμο πιστοποιησης, συνιστα τεκμηριο
καταλληλοτητας οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος
καταλογος η το πιστοποιητικο.
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους απαλλασσονται απο
την υποχρεωση υποβολης των δικαιολογητικω ν που αναφερονται στο πιστοποιητικο εγγραφης
τους.
(β) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοσον προσκομιζουν
«Ενημεροτητα Πτυχιου» εν ισχυ, απαλλασσονται απο την υποχρεωση υποβολης των
δικαιολογητικω ν:
‐ αποσπασμα ποινικου μητρω ου του αρθρου 23.3.(α) της παρουσας για τον Προεδρο και
Διευθυνοντα Συμβουλο εργοληπτικης επιχειρησης. Για τα λοιπα μελη του Δ.Σ της εταιρειας, θα
πρεπει να υποβληθει αυτοτελω ς αποσπασμα ποινικου μητρω ου, καθοσον τα προσωπα αυτα δεν
καλυπτονται απο την Ενημεροτητα Πτυχιου.
‐ φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητα του αρθρου 23.3.(β) της παρουσας.
‐ τα πιστοποιητικα απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο και το ΓΕΜΗ του αρθρου 23.3.(γ) της παρουσας
υπο την προϋ ποθεση ομως οτι καλυπτονται πληρως ( ολες οι προβλεπομενες περιπτω σεις ) απο
την Ενημεροτητα Πτυχιου.
‐ το πιστοποιητικο απο το αρμοδιο επιμελητηριο οσον αφορα το λογο αποκλεισμου του αρθρου
22. Α.4. (θ).
‐ το πιστοποιητικο της αρμοδιας αρχης για την ονομαστικοποιηση των μετοχω ν του αρθρου 23.3.
(στ).
‐ τα αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης της εργοληπτικης επιχειρησης.
Σε περιπτωση που καποιο απο τα ανωτερω δικαιολογητικα εχει ληξει, προσκομιζεται το σχετικο
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δικαιολογητικο εν ισχυ. Εφοσον στην Ενημεροτητα Πτυχιου δεν αναφερεται ρητα οτι τα στελεχη
του πτυχιου του προσφεροντα ειναι ασφαλιστικω ς ενημερα στο ΕΤΑΑ‐ ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφερων
προσκομιζει επιπλεον της Ενημεροτητας Πτυχιου, ασφαλιστικη ενημεροτητα για τα στελεχη αυτα.
Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φακελος προσφορας (προσφορα) των διαγωνιζομενων περιλαμβανει, επι ποινη αποκλεισμου,
τα ακολουθα:
(α) ξεχωριστο σφραγισμενο φακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
(β) ξεχωριστο σφραγισμενο φακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα»
συμφωνα με τα κατωτερω:
Ο φακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου, να περιεχει το
Τυποποιημενο Έντυπο Υπευθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι ενω σεις οικονομικω ν φορεων που υποβαλλουν κοινη προσφορα, υποβαλλουν το ΤΕΥΔ για καθε
οικονομικο φορεα που συμμετεχει στην ενωση.
Ο φακελος «Οικονομικη Προσφορα» περιεχει συμπληρωμενο το χορηγηθεν απο την
αναθετουσα αρχη (www.damt.gov.gr) και ψηφιακα υπογεγραμμενο εντυπο Οικονομικης
Προσφορας του αρθρου 2 (γ) της παρουσας.
Επισημαίνεται ότι:
α) αποκλειονται απο τον διαγωνισμο προσφορες, στις οποιες δεν αναγραφεται το ενιαιο ποσοστο
εκπτωσης του αρθρου 125 του Ν.4412/2016, ολογραφως και αριθμητικως.
β) η ολογραφη αναγραφη των ποσοστων εκπτωσης υπερισχυει της αντιστοιχης αριθμητικης.
γ) Αν παρουσιαστουν ελλειψεις στην αναγραφη των στοιχειων της οικονομικης προσφορας (πλην
εκεινων που επιφερουν αποκλεισμο), διαφορες μεταξυ της ολογραφης και της αριθμητικης τιμης η
λογιστικα σφαλματα στα αθροισματα, τα γινομενα η τη στρογγυλοποιηση, η Επιτροπη Διαγωνισμου
διορθωνει τα σφαλματα και αναγραφει την ορθη οικονομικη προσφορα.
24.4 Οι προσφορες υπογραφονται και μονογραφονται ανα φυλλο απο τον οικονομικο φορεα η, σε
περιπτωση νομικων προσωπων, απο το νομιμο εκπροσωπο αυτων. Η ενωση οικονομικων φορεων
υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υπογραφεται υποχρεωτικα ειτε απο ολους τους οικονομικους
φορεις που αποτελουν την ενωση ειτε απο εκπροσωπο τους νομιμως εξουσιοδοτημενο.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις
25.1 Με την με αριθ. 19318/27‐3‐2018 αποφαση του Δ/ντη Αναδασω σεων Κ.Μ. (ΑΔΑ:
ΨΦ63ΟΡ1Υ‐ΗΗΒ) εγινε κατανομη πιστω σεων του οριου πληρωμω ν της ΣΑΕ 584 του
Προγραμματος Δημοσιων Επενδυσεων 2018 της Διευθυνσης Αναδασω σεων Κεντρικης
Μακεδονιας και καθορίστηκε ότι εξηντα οκτω χιλιαδες επτακοσια εβδομηντα εννια ευρω και
δεκατεσσερα λεπτα (68.779,14) συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 24% στην εκτελεση δημοσιας
συμβασης εργου: Διαμορφωση εδαφους και σκυροδετηση υπαρχουσω ν πρασιω ν δασικου
φυτωριου Λαγκαδα
Με την με αριθ. 20051/2‐4‐2018 αποφαση του Συντονιστη Α.Δ.Μ‐Θ (ΑΔΑ: ΩΧΓ8ΟΡ1Υ‐9ΝΦ),
οριστηκε ως Προϊ σταμενη Αρχη για την εκτελεση του εργου «Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών του Δασικού Φυτωρίου Λαγκαδά», η Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονία και
Διευθυνουσα υπηρεσια το τμημα Εκτελεσης Έργων της Δ.Α.Κ.Μ.

Θεσσαλονίκη, 25‐04‐2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας
Της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Όλγα Μασλαρινού
Δασολόγος

Παπαδόπουλος Σταύρος
Δασολόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.24464/25‐04‐2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Θεσσαλονίκη, 25‐04‐2018
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης
Δασολόγος

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών
του
δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις
ΣΑΕ:584 του ΠΔΕ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.779,14 €
CPV: 45262300‐4
NUTS 3: EL522

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(T.E.Υ.Δ.)
(παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
‐ Ονομασία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας
‐ Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 26ης Οκτωβρίου 38‐40/Θεσσαλονίκη/546 27
‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταύρος Παπαδόπουλος και Όλγα Μασλαρινού
‐ Τηλέφωνο: 2313309032, 2313309029,2313309030
‐ Ηλ. ταχυδρομείο: da‐km@damt.gov.gr
‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.damt.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
‐ Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά – CPV 45262300‐4
‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Σύμβαση Έργου
‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

2

18PROC002999697 2018-04-25
Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Α
ρ
Τηλέφωνο:
μ ταχυδρομείο:
Ηλ.
ό
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δ
δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

] Ναι [] Όχι

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
π
ε Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
δ)
ρ
απαιτούμενα
κριτήρια επιλογής;
ί
Εάν
όχι:
π
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV,
τ
ενότητες
Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
ω
εφόσον
αυτό απαιτείται στη σχετική
σ
διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης:
η
ε)
, Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να
τ
παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
η
δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον
ν
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
κ
οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται
α
δωρεάν;
τ
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ά
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
τ
α
ξ

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κ
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) [……]
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

5

18PROC002999697 2018-04-25
Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Στήριξη:

Γ
:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι
Π []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
λ
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
η
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
ρ
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
ο
στο μέρος V κατωτέρω;
φ
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ο
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
ρ με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
από τους νομίμους εκπροσώπους
ί
αυτών.
ε
ς
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
σ
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
χ
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
ε
την εκτέλεση της σύμβασης.
τ
ι
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες
στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
κ
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. ά
μ
ε
τ
η
σ
τ
ή
ρ
ι
ξ
η
σ
τ
ι
ς
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9.
Δωροδοκία10, 11.
Απάτη12.
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες13.
5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14.
6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
1.
2.
3.
4.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου9 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1‐6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]10
Εάν ναι, αναφέρετε11:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο‐(‐α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(‐οι):[ ]
καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
απόφαση:
και σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]11
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
12
(«αυτοκάθαρση») :
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν12: [……]

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
π
λ
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
‐ Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
‐ Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;13
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
‐[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
‐[] Ναι [] Όχι

‐[……]·

‐[……]·

‐[……]·

‐[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 14
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
π
ε
ρ
ι
β
α
λ
λ
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
ο
π πτώχευση, ή
α)
ο διαδικασία εξυγίανσης, ή
β)
ι ειδική εκκαθάριση, ή
γ)
α αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
δ)
δ το δικαστήριο, ή
από
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
ε)
π
συμβιβασμού,
ή
ο
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
τ
δραστηριοτήτων,
ή
ε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
ζ)
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
α
προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου
π ναι:
Εάν
‐όΠαραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
‐ Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
τ
ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
ι
εκτελέσει
τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
ς εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
της
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
εα
κ
π
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ιό
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
χλ
εο
ιυ
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
ε
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες [] Ναι [] Όχι
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων19, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
π
ρ
Εάν
ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
ο
πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια21 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
[….................]

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλόλητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλόλητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
π
ο
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
υ
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
τ
εγγράφων):
η
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
ε
ί
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ν
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
α
ι

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
τ
η
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
ς
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
σ
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίες26 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας‐
α
ν
α
λ
ο
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας
γ
έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ί
εγγράφων):
α
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς28, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς29, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
π
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες31, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων32 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
προσωπικό:

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
33
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλόλητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει
να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά34, αναφέρετε για το
καθένα:
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Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι35

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]36
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται37, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν 38.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(‐ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
10 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
11 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
12 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
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13 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
16 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
17 Άρθρο 73 παρ. 5.
18 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
19 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
20 Πρβλ άρθρο 48.
21 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
22 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
23 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
24 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
25 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
26 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
27 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
28 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
29 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
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30 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
31 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
32 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
33 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
34 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
36 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
37 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών
του
δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις
ΣΑΕ:584 του ΠΔΕ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.779,14 €
CPV: 45262300‐4
NUTS 3: EL522

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ‐ άρθρο 125 του Ν.4412/2016)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ‐ άρθρο 125 του Ν.4412/2016)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………..
με
έδρα
……….……………….………… οδός ………………..…………………… αριθμ…….. Τ.Κ. …………… τηλ.
…………………….Fax……………………

Προς:
Την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού
Μελέτης.
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α

Προσφερόμενη ενιαία έκπτωση σε
ακέραιες μονάδες (%)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ολογράφως
1

Εκθάμνωση εδάφους.

2

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.

3

Στρώση άμμου – σκύρων.

4

Ξυλότυποι – σιδηρότυποι.

5

Δομικό πλέγμα B500C.

6

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

αριθμητικώς

……………………………………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

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

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Εκθάμνωση εδάφους.

2

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.

3

Στρώση άμμου – σκύρων.

4

Ξυλότυποι – σιδηρότυποι.

5

Δομικό πλέγμα B500C.

6

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη
Σσ
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% Χ Σσ
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δαπάνη κατά τον
Προϋπολογισμό
Μελέτης (€)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

Δαπάνη μετά
την έκπτωση (€)

6.750,00

121,24

2.106,72

324,00

6.948,80

24.624,00
40.874,76

Κατά την
προσφορά Σπ

7.357,46

18% Χ ΣΔΕ

48.232,22

Κατά την
προσφορά ΣΔΕ
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ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

7.234,83

15% Χ Σπ

Σύνολο
Σ1
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)
Σ2

55.467,05

Π1

55.467,05

Κατά την
προσφορά Π2

……………………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας
της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Συντάκτρια

Όλγα Μασλαρινού
Δασολόγος
Σταύρος Παπαδόπουλος
Δασολόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ.24464/25‐04‐2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Θεσσαλονίκη, 25‐04‐2018
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης
Δασολόγος

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών του δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις
ΣΑΕ:584 του ΠΔΕ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.779,14 €
CPV: 45262300‐4
NUTS 3: EL522

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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I. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΡΑΣΙΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Είδος
Μονάδων

Άρθρα

Αριθμός
Μονάδων

Τιμή
Μονάδος

Μερική
Δαπάνη

Διαμόρφωση Εδάφους
1.1
1.2

Εκθάμνωση εδάφους.
Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.

Οικοδομικά

Άρθρο 20.01.01

Οδοποιία

Άρθρο Α‐1
Άρθρο Α‐23

m2

1.500,00

4,50 €

6.750,00 €

m

3

319,04

0,38 €

121,24 €

m

3

273,60

7,70 €

2.106,72 €

1.3

Στρώση άμμου ‐ σκύρων.

Οδοποιία

1.4

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι.

Υδραυλικά

Άρθρο 9.01

m2

40,50

8,00 €

324,00 €

1.5

Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

Οικοδομικά

Άρθρο 38.20.03

Kg

6.880,00

1,01 €

6.948,80 €

Άρθρο 32.01.04

3

273,60

90,00 €

24.624,00 €

Σκυροδέτηση Πρασιών

1.6

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Οικοδομικά

m

ΣΥΝΟΛΟ

40.874,76 €

Σύνολο Α
Γ.Ε.+Ε.Ο.
18,00%
Σύνολο Β
Απρόβλεπτα
15,00%
Σύνολο Γ
Φ.Π.Α.
24,00%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

40.874,76 €
7.357,46 €
48.232,22 €
7.234,83 €
55.467,05 €
13.312,09 €
68.779,14 €
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Γενικό Σύνολο Δαπάνης Έργου
Σύνολο Α
Γ.Ε.+Ε.Ο.
Σύνολο Β
Απρόβλεπτα
Σύνολο Γ
Φ.Π.Α.

40.874,76
7.357,46
48.232,22
7.234,83
55.467,05
13.312,09

18,00%
15,00%
24,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

68.779,14 €

Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας
Της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Όλγα Μασλαρινού

Παπαδόπουλος Σταύρος

Δασολόγος

Δασολόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.24464/25‐04‐2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Θεσσαλονίκη, 25‐04‐2018
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης
Δασολόγος

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών του δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις
ΣΑΕ:584 του ΠΔΕ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.779,14 €
CPV: 45262300‐4
NUTS 3: EL522

ΤΕΥΧΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες
θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές 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 Δημοπράτησης.
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 μη
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1.

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

1.1.2.

Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη,
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης
των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν
απαιτείται)

και

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

προσέγγισής

τους,

με

τις

απαιτούμενες
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φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την
σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από
εκσκαφές,

κατασκευές

και

κατεδαφίσεις

(ΑΕΚΚ),

όπως

αυτά

καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και
εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25‐1‐2013 του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης
του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την
επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3.

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών,
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε
άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς
κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες
εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ.), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά
τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης
φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και
χειριστών

οχημάτων

και

μηχανημάτων,

τεχνιτών

συνεργείων,

επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο
αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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1.1.4.

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.

1.1.5.

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους
όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών
(σπαστηροτριβείο), 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
Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία
κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

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

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

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

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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1.1.6.

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις
εγκαταστάσεις.

1.1.7.

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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων
σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την
οριστική παραλαβή τους.

1.1.8.

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 κ.λπ.).

1.1.9.

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων,
εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες
του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η
συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, 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 σταλιές και καθυστερήσεις (που
δεν

οφείλονται

σε

υπαιτιότητα

του

Κυρίου

του

Έργου),

η

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από
το Έργο.
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Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση
βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10. Οι δαπάνες προμήθειας 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 Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών
περιβαλλοντικών όρων.
1.1.11. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:

1)

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

2)

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

3)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από
τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),

4)

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

5)

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
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6)

στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων,

7)

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 κ.λπ.).

1.1.12. 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 απαραίτητο 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 κ.λπ.
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.

1.1.13. Οι

δαπάνες

των

τοπογραφικών

εργασιών

(αποτυπώσεων,

πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και
πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών
κ.λπ.) 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
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός
ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),
1.1.14. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων
που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των
στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες
λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.
1.1.15. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού
σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16. Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα
στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση
των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.17. Οι 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 όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα,

εκτός

αν

προβλέπεται

διαφορετικά

στα

τεύχη

δημοπράτησης.
1.1.18. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων
και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19. Οι 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
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20. 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
Έργου.
1.1.21. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και
οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί
υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.1.22. Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι
πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν
από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου
(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 ακατάλληλων 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.
1.1.23. 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
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των
προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24. Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων
αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη
σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.25. 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 κ.λπ.
1.1.26. 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.
1.1.27. 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 κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή
μεταχείριση,

2)

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

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 δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως,
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή
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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%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και
διακρίνεται σε:
(1) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
1. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων,
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
5. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά
την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων
κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς
Όρους.
6. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
7. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
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8. Οι

δαπάνες

συμπλήρωσης

των

ΣΑΥ/ΦΑΥ

(Σχέδιο

Ασφάλειας

και

Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Για φόρους.
10. Για εγγυητικές.
11. Ασφάλισης του έργου.
12. Προσυμβατικού σταδίου.
13. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
14. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για
μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης,
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου
συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(2) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

1. Χρήσεως ‐ λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα
με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων).
2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις.
Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
3. Νομικής υποστήριξης
4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού
7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση
προς αυτούς
8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

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 επιμετρούνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
1. Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

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 / DΜ
Όπου DN : Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM : Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν
Τιμολόγιο.
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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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 ΒN : ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους
γενικούς όρους του παρόντος.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

ολοκλήρωση των εργασιών

του

συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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2.1.6. Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα


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



Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισμού.



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



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

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

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Χειρολαβές
‐

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

‐

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

‐

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

‐

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

Κλειδαριές ‐ διατάξεις ασφάλισης
‐

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

‐

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

‐

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για
θύρες πυρασφάλειας

‐

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους
κινδύνου

‐

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

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
‐

Μηχανισμός

επαναφοράς

στην

κλειστή

θέση

με

χρονική

καθυστέρηση στρεπτής
‐

θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

‐

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις
πυρασφάλειας.

‐

Μηχανισμός

επαναφοράς

θύρας

επιδαπέδιος,

με

χρονική

καθυστέρηση
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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‐

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

‐

Αναστολείς (stoppers)
o Αναστολείς θύρας – δαπέδου
o Αναστολείς θύρας – τοίχου
o Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
o Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

‐

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ.

‐

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

‐

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

‐

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

‐

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

‐

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε
τύπου

‐

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων

‐

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

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

Είδος

Συντελεστής

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
1.

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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β) με κάσα επί δρομικού τοίχου

2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

3,00

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από
2.

το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,90

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

2,30

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

2,60

Υαλοστάσια :

3.

4.

5.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού

1,80

δ) παραθύρων ρολών

1,60

ε) σιδερένια

1,00

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών
Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

3,70

2,60

Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
6.

2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με
ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ

1,00
1,60

Προπετάσματα σιδηρά :
7.

α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα

2,50

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα

1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

1,60

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
8.

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου

1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,50
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Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει των

9.

Πινάκων

συντελεστών

των

εργοστασίων

κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας
και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο
διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση
δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών
είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές
ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε
περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των
NET OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό
αστερίσκο.
2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο
προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή
μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς
ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών
χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που
θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα,
διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα
αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου
μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που
προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην
περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
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Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Διευθύνουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and
stair ‐ Προϊόντα από φυσικούς λίθους ‐ Πλάκες για δάπεδα και σκάλες
‐ Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding ‐ Προϊόντα
από φυσικούς λίθους ‐ Πλάκες για επενδύσεις ‐ Απαιτήσεις και να
φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18‐
07‐2007.

ΜΑΛΑΚΑ: Συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συννεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρι
Λευκό
Τεφρόχρουν ‐ μελανό
Τεφρόχρουν ‐ μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: Συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο
Χιονόλευκο
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ

ΣΚΛΗΡΑ:

Μέτριας

φθοράς

και

δύσκολης

κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαμίνας
Αράχοβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

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

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και
με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35,
οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με
το άρθρο 79.55.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΜΑΝΣΕΙΣ
A. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων.

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

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

€/m3.km

Σε αστικές περιοχές
o Απόσταση < 5 km

0,28

o Απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
οδοί καλής βατότητας
o Απόσταση < 5 km

0,20

o Απόσταση ≥ 5 km

0,19

οδοί κακής βατότητας
o Απόσταση < 5 km

0,25

o Απόσταση ≥ 5 km

0,21

εργοταξιακές οδοί
o Απόσταση < 5 km

0,22

o Απόσταση ≥ 5 km

0,20

Πρόσθετη

τιμή

παρατεταμένη

για 0,03
αναμονή

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές
χανδάκων,

θεμελίων
μικρής

και

κλίμακας

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

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

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

B. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**]
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και
μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Α‐1

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ‐1110)
Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και
λοιπών επιφανειακών ακατάλληλων εδαφών οποιοσδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα
με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το
διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα
ορυγμάτων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε
μέσον,



η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιοσδήποτε
διαμέτρου (πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),



η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,



η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,



οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες
θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα,



οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο
απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων
εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν
χρησιμοποιηθούν στο έργο.

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός
από τη μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02‐01‐
02‐00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τριάντα Οκτώ Λεπτά

Αριθμητικά:

0,38 € [*]

Άρθρο Α‐23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ‐ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ‐3121Α)
Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές
στρώσεις, υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα
μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχάλικων ή θραύση
καταλλήλων βραχωδών υλικών.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου ‐ σκύρων με
βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286‐2)



Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων,
του απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του
αυτοκινήτου,



Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Επτά Ευρώ και Εβδομήντα Λεπτά

Αριθμητικά: 7,70 € [*]

20.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του NET OIK,
η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους
Γενικούς Όρους του NET OIK.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών ‐ καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται
για επανεπιχώσεις)

20.01 Εκθάμνωση εδάφους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ‐2101
Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02‐01‐01‐00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών"
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)
20.01.01
ΕΥΡΩ

με δενδρύλλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Ολογράφως: Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά

Αριθμητικά: 4,50 € [*]
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32.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιοσδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και
την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου, και τις ΕΤΕΠ:
01‐01‐01‐00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01‐01‐02‐00

"Διάστρωση σκυροδέματος",

01‐01‐03‐00

"Συντήρηση σκυροδέματος",

01‐01‐04‐00

" Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01‐01‐05‐00

" Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01‐01‐07‐00

" Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών ",

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη
συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του
έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλιές των
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κ.λπ.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως,
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφάνειας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
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καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.
δ. Συμπεριλαμβάνετε επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και
επιστροφής της πρέσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
32.01.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ‐3214

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ενενήντα Ευρώ

Αριθμητικά: 90,00 € [*]

38.

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ‐ ΟΠΛΙΣΜΟΙ

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
01‐02‐01‐00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφάνειας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κ.λπ.).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του
έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3‐1
του ΚΤΧ‐2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διατομή
Κουλούρες
και Ηλεκτροσυγκολλημένα
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα πλέγματα
και (mm5)
προϊόντα
δικτυώματα
B500C

5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
25,00
28,00
32,00
40,00

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Β500Α
V
V
V
V
V
V
V

B500C

V

V
V
V
V
V

Β500Α
V
V
V
V
V
V
V

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

B500C

V

V
V
V
V
V

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,26
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:


Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ



Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.



Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835‐2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.



Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.



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



Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα
με την μελέτη.
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38.20.03

Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ‐3873
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Ένα Ευρώ και Ένα Λεπτό

Αριθμητικά: 1,01 € [*]
9.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

Άρθρο 9.01

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301)
Απλοί ξυλότυποι η σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πόσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων
κ.λπ. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη
και τις ΕΤΕΠ 01‐03‐00‐00 "Ικριώματα" και 01‐04‐00‐00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
‐

Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που
εφαρμόζεται)

‐

Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου
ή/και συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε
προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από την μελέτη
διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται
η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και
λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

‐

Η ανέγερση των πόσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

‐

Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

‐

Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

‐

Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του
καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση,
συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

‐

Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κ.λπ.).

‐

Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του
σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

‐

Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πόσης φύσεως υπολείμματα υλικών
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής
των αχρήστων καρφοβελονών.
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‐

Η φθορά και η απομείωση των πόσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κ.λπ.)

‐

Η δαπάνη των πόσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα

‐

Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πόσης φύσεως Τιμή
ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Οκτώ Ευρώ

Αριθμητικά: 8,00 € [*]

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Σημειώνεται ότι το παρόν τιμολόγιο βασίζεται στην τελευταία αναπροσαρμογή των
ενιαίων τιμολογίων δημόσιων έργων: Αριθ.ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466‐04/05/2017
«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων». (Φ.Ε.Κ. Αρ.Φύλλου 1746 τ.Β΄ 19.05.2017).
Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας
Της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Όλγα Μασλαρινού

Παπαδόπουλος Σταύρος

Δασολόγος

Δασολόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.24464/25‐04‐2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης
Δασολόγος
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ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών
του
δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Αντικείμενο της ΕΣΥ
Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών
και Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους , με την εγκεκριμένη μελέτη και τις έγγραφες οδηγίες τη
Υπηρεσίας πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο του τίτλου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της
Τεχνικής Περιγραφής.
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους όρους των
λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.) όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.
Η συμμετοχή του εργολάβου στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
της σύμβασης.
1.2. Αντικείμενο της Εργολαβικής Σύμβασης
Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στον τίτλο,
οι οποίες περιλαμβάνονται στα τεύχη και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, σύμφωνα με τους όρους του
διαγωνισμού, για τις οποίες ζητείται η υποβολή προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Ο συνολικός
Προϋπολογισμός του έργου είναι 68.779,14€, ενώ ο προϋπολογισμός των εργασιών αυτών χωρίς τα
κονδύλια για απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. είναι:48.232,22€.
Οι κατηγορίες , τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό
Μελέτης. Συμβατικές τιμές μονάδος των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας που θα περιλαμβάνονται στο
Τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου.
Συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στη
σύμβαση για την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή
διαμορφώνεται με την προσφορά του αναδόχου, από τη δαπάνη για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος
εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια για απρόβλεπτες δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον
Προϋπολογισμό Μελέτης και από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.
1.3. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 584 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, σύμφωνα με την υπ'
αρ. 166535/574/21-02-2018 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών &
Αγροπεριβάλλοντος ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: Ω6ΣΡ4653Π8-Λ9Ν) με θέμα: «3η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις
Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 584 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018 για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του
οικονομικού έτους 2017 και χρηματοδότηση του 2018».
1.4. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 135 και στο άρθρο 143 του Ν. 44122016 όπως ισχύουν σήμερα. Οι
κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνεται με όργανο της
υπηρεσίας ή με οποιαδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Κάθε κοινοποίηση προς τον
αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος
γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
1.5. Ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις που αφορούν γενικά τα Δημόσια
Έργα και ειδικότερα τα Δασοτεχνικά Έργα:
 Του Ν.4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119
 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),
 Του Ν.4278/2014 (Α΄ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄ 161) και
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λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του Ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση
του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
Του Ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται),
Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
Του Ν.4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
Του Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
Του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Το άρθρο 20 παρ.4 & 5, των άρθρων 80-110 του Ν.3669/2008 (Α΄ 116) «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.),
Του Ν.3548/2007 (Α΄ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
Του Ν.3469/2006 (Α΄ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
Του Ν.3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α΄ 30), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (Α΄ 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το Π.Δ.82/1996 (Α΄ 66) "Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα", η κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’αριθμ.20977/2007 (Β΄ 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005", καθώς και η
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄
1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",
Οι διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει,
Του Ν.998/79 (Α΄ 29) «Περί Προστασίας Δασών και Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»,
Του Ν.Δ. 86/1969 (Α΄ 7/18-01-1969) «Περί δασικού κώδικα», όπως ισχύει
Του Π.Δ.80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" ( Α΄ 145 ).
Του Π.Δ.28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
Του Π.Δ.146/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄65)
Του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων» όπως ισχύει,
Της με αρ.57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β΄1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
Της με αρ.56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β΄1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Της με αρ.Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
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Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει
προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης
διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
1.6. Προδιαγραφές και Κανονισμοί
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριμένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν με την υπ’
αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7-2012 , με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και σύμφωνα με την Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της
ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ)
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης
(HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.
Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα
κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της
ακαταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις
κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και
χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό
από το εκάστοτε κράτος - μέλος.
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων
(Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν
θεσπισθεί με την σχετική ΚΥΑ.
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards
Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.
1.7. Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η
αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο
γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.
1.8. Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Το Τιμολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων. (Γ.Σ.Υ.)
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
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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.

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των παραπάνω:
(1) Ο κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων σύμφωνα με την
υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(β΄1746)
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.)
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
1.9. Σύμβαση
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στο τεύχος Διακήρυξης σε συνδυασμό με
τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο ανάδοχος:
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,
- Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα 12 μηνών όπως
ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν. 4412//2016.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.
4412//2016.
1.10. Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών
Οι ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δημοπρασιών υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127
του Ν. 4412//2016.
1.11. Εκχώρηση δικαιωμάτων-Υποκατάσταση
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του
έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση της υποκατάστασης γίνεται από την
προϊσταμένη αρχή, μετά από πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου
164 του Ν. 4412//2016.
Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165 του Ν.
4412//2016,υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 164 και 165 του Ν. 4412//2016 όπως ισχύουν σήμερα.
1.12. Μελέτες του έργου
Στον ανάδοχο θα δοθεί η εγκεκριμένη , με την υπ’ αριθμ. 80430/12-12-2017 Απόφαση Δ/ντή
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών μελέτη «Αναβάθμιση & Εκσυγχρονισμός Δασικού Φυτωρίου
Λαγκαδά».
1.13. Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο-τήρηση των αστυνομικών διατάξεων
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού
δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η
κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν
τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που
έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της
εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης
των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς
ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και
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απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή
της έδρας του.
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το περιεχόμενο
όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται
στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που
εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.
Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων,
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές
και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
1.14. Ευθύνη μελών κοινοπραξίας
Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 140 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει
σήμερα.
2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ)
2.1. Απαλλοτριώσεις
Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
2.2. Άδειες και εγκρίσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε
είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλαχού και
που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος
θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία. Παράλληλα
οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Διευθύνουσα
Υπηρεσία. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής
φύσης.
Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές
άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής,
ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι.
2. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή
κατάχρηση εξουσίας.
Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο
με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή
της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.
2.3. Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 παρ 1 , στο άρθρο 150 και στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 όπως
ισχύουν σήμερα και στο άρθρο 25 του Ν3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 242 του Ν4072 / 2012
, το άρθρο πρώτο παρΗ6 του 4093/2012 το άρθρο τέταρτο παρ 1α και 1β του Ν.4156/2013 , το άρθρο 113
του Ν.4199/2013 και ισχύει σήμερα.
2.4. Ο Επιβλέπων
Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει
σήμερα και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 3 του ΠΔ437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέπων,
τεχνικό υπάλληλο που θα παρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την
καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών
και γενικά να τηρούνται οι όροι της σύμβασης και της παρούσας συγγραφής από τον ανάδοχο.
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και μετά από αυτή μέχρι της οριστικής παραλαβής, ο
επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τμήματος αυτού δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ή το
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έργο έχει ελαττώματα το αναφέρει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αυτή αφού διαπιστώσει κατόπιν
επιθεώρησης τα ελαττώματα αυτά απευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά με την αποκατάσταση
τους μέσα σε εύλογη προθεσμία ή το ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες
εργασίες και πιθανόν και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό των ελαττωμάτων σύμφωνα
με το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συμβούλους,
που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει
να δώσει σχετική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 14 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που
προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους (βλ. και Άρθρο 3.1 της παρούσας
«Υποχρεώσεις του Αναδόχου).
2.5. Αντικατάσταση Επιβλέποντα
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε
αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να
στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις
σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας. Υποχρεούται να εφαρμόζει
πιστά τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη, τη διακήρυξη και προϋπολογισμό του έργου και την
ΤΣΥ σε ό,τι αφορά τις μονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καμιά
παρέκκλιση χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας,
Οι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης και το νόμο , έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο
όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων
συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών και
τις νέες εργασίες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412//2016 όπως ισχύει σήμερα. Ο ανάδοχος
δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη
διαταγή, έστω και αν βελτιώνουν το έργο.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια τα οποία
δεν προβλέπονται από τη μελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως
την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την περαιτέρω αντιμετώπιση τούτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα έργα
μηχανήματα στον αριθμό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της ολικής προθεσμίας,
που προβλέπεται από το άρθρο 6.3 της παρούσας (Συνολική Προθεσμία), περάτωσης των εργασιών.
Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ή πρόσθετη αποζημίωση πέραν των συμβατικών τιμών
μονάδας αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την εξεύρεση μηχανημάτων, βλαβών ή αδυναμιών
χρησιμοποίησης αυτών. Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κατέχουν το ανάλογο με το μηχάνημα
δίπλωμα. Οι δαπάνες μεταφοράς των μηχανημάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς, ημερομίσθια ασφαλιστικές
εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση
των εργασιών. Επίσης τον ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
κατά την εκτέλεση των εργασιών (καύσιμα -λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λπ.) τα μισθώματα των μηχανημάτων,
μεταφορικών μέσων ως επίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις 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 και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων
ασφάλειας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη
προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Φέρει δε ακέραια την ευθύνη
για κάθε ατύχημα το οποίο ήθελε συμβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε.
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Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο Δημόσιο ή
οποιονδήποτε τρίτο.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση
του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως πυρκαγιάς από αιτία που
σχέση θα έχει με το εργοτάξιο.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να
συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές
ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες
εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136 του Ν.
4412/2016.
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, της κατασκευής σταθερών
σημείων, εκτύπωσης σχεδίων, καταμετρήσεων εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση των οδών
προσπελάσεως του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη
σύμβαση από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία ή από την ίδια την Υπηρεσία, ή και το
προσωπικό αυτής ή κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με την εκτέλεση έργου μέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή
πλησίον αυτού.
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου και
για το λόγο αυτό καμίας άλλης πρόσθετης αποζημίωσης δικαιούται ο εργολάβος.
3.2. Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης ( αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη
φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από
την Υπηρεσία και να υποβάλλει γραπτώς τυχόν επισημάνσεις του και προτάσεις για συμπλήρωση,
τροποποίηση ή βελτιστοποίηση των εργασιών και των μεθόδων υλοποίησης του έργου.
Ο έλεγχος των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά με
την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρο 3.9 ( Τοπογραφικά
στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα) της παρούσας.
3.3. Δημοσιότητα
Δεν απαιτείται.
3.4. Διεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο
Η διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο στους τόπους κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 139
του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα
κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού
στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση
και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου.
Για το προσωπικό που αποτελεί την ελαχίστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα
υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων.
3.5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης- Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Τεύχους Διακήρυξης.
. Το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού του έργου.».
3.6. Νόμιμος εκπρόσωπος Αναδόχου
Ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 139 και στο άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων
παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και
ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου.
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Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπησή ή τους τυχόν
πληρεξούσιους.
Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράμματος, των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου
παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 140 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει
σήμερα.
3.7. Υπεργολαβία
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 164 και το άρθρο 165 του Ν. 4412//2016 όπως ισχύουν σήμερα.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση μέρους του έργου, ο Ανάδοχος, σε κάθε
περίπτωση, παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες
συνέπειες και ευθύνες σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλήρωσης
κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την
εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση.
3.8. Συνεργασία με τον ΚτΕ, το προσωπικό της επίβλεψης και με τρίτους
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους
εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν
περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν
προηγούμενους ή επόμενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας
κατάστασης των έργων ως έχουν.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων/ μηχανημάτων/
προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται
με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την
εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα
συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται
στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου.
3.9. Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι-χαράξεις-τοπογραφικά διαγράμματα
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση μεθοδολογία τοπογραφικών
εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερσώσεις, εκσκαφές, επιχώματα, εξυγίανση εδαφών,
χαράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά σε όλα τα στάδια,
σκυροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή μεταβλητού πάχους, ασφαλτικές
διορθωτικές στρώσεις κτλ.). Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό και σε
κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή, προς έλεγχο και έγκριση, των πρώτων επιμετρήσεων από τον
Ανάδοχο.
3.10. Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο*
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9),
Ν. 4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10** (αρ42)
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και
να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/2016 (αρ 138 παρ. 7).
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β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/145-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της
κατασκευής του έργου: Ν. 4412/2016 (αρ 138 παρ. 8),
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ.
111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για τη σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και
τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασμό με το παράρτημα I του άρθρου 12
του ΠΔ 305/96
** Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αρ. δεύτερο,
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.
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3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:
3.1

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση-Σχέδιο Ασφαλείας 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 απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 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 ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/2016 (αρ 138 παρ. 7),
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 τη μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λπ. (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 προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφαλείας Υγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα
άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ
:ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν:
α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.Δ. 305/96 (αρθ. 12
παράρτημα II)
γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2511-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.
4412/2016 (αρ 170 και 172),
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4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ
5. Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
3.2

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας-τήρηση στοιχείων ασφάλειας
και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4)
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 έως 25)
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας 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. 1α και
παρ. 3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10(αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας
(Ν. 3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην επιτροπή
Υγείας και Ασφαλείας (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 παρομοίων 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 την
εξακρίβωση των αιτιών 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)
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5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου Ν.3850/10 (αρ. 18 παρ.9).
3.3
Ημερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται
εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την ΥΑ 130646/1984 του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα Ή γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.
: ΠΔ 1073/81 (αρ.113), Ν.1396/83 (αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ. πρωτ.
ΔΕΕΠΠ/208/12-9-2003.
3.4
Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να σχετίζεται με το ΗΜΑ.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων/διαπιστώσεων
στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1
Προετοιμασία εργοταξίου-Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω
μέτρα ασφάλειας και υγείας:
α: Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV
μέρος Α, παρ. 18.1)
β. τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο,
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζομένους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.7579), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κ.λπ.)
και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών :
ΠΔ 1073/81 (αρ.92-95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV 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, κ.λπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 9296), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.): ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 13 ,14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους
όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά,
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κ.λπ., 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ. 102108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ.
Β.5261/190/97, ΠΔ 396/94, ΠΔ 305/96 (αρ.9, παρ.γ).
4.2

Εργοταξιακή σήμανση-σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας,
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται :

φόρτωση-εκφόρτωση-

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. αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: Οδηγίες σήμανσης εκτελούμενων
έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
Την ΚΥΑ αριθμ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ « 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, κ.λπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ
305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV μέρος 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 : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ.8 (γ,ε,στ,ζ) και αρ.12 παραρτ.IV μέρος Α παρ.11 και
μέρος Β τμήμα II παρ. 4] , Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), ΠΔ 82/10.
4.3
Μηχανήματα έργων/εξοπλισμοί εργασίας-αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2)
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών
και διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών
και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα
ικριώματα, φορητές κλίμακες, κ.λπ.) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03, ΠΔ
57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34,35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ παρ. 7.4 και 8.5)
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
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1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1)
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει το χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση-εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των
ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (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).
5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο,
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:
5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 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, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ.
11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ
212/06, ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), Αντιστηρίξεις :
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος
Β τμήμα ΙΙ, παρ. 10).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4-6,14).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές κ.λπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.12).
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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 6.00μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9./13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.
12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λπ. με χρήση πλωτών
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.)
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν. 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 8.3 και παρ. 13).
6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Π.Δ. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Π.Δ. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Π.Δ. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Ν. 2168/93

ΦΕΚ 147/Α/93

Π.Δ. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Π.Δ. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Π.Δ. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Π.Δ. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Π.Δ. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π.Δ. 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Π.Δ. 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Π.Δ. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Π.Δ. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

Π.Δ. 1073/81

ΦΕΚ 260/Α/81

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

Π.Δ. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΚΥΑ αρ.8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94
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Π.Δ. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ αρ.οικ.31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

Π.Δ. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ 301/Β/94

Π.Δ. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ 73/Β/94

Π.Δ. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ 978/Β/95

Π.Δ. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ 677/Β/95

Π.Δ. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ Φ.6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

Π.Δ. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

Π.Δ. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

ΚΥΑ αρ.οικ16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

Π.Δ. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

Π.Δ.Π 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

Π.Δ. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/Δ/89

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ.οικ.433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

Αρ. Πρωτ.ΔΕΕΠ
Π/208/12-9-03
Αρ. Πρωτ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08

Αρ. Πρωτ. 10201/12
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Πυροσβεστική διάταξη 7,
ΦΕΚ 155/Β/96
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
3.11. Διασφάλιση Ποιότητας
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα
που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την ΤΣΥ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση
υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν
προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι καινούργια,
χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο,
κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
3.12. Στοιχεία του πεδίου του έργου.
3.12.1. Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δι' υποβολής προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο
τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου
και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις
πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις
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μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού
προσωπικού, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, την διαμόρφωση
και κατασκευή του εδάφους, το είδος και την ποιότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων
εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα ( μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν
πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και άλλα θέματα τα οποία καθοιονδήποτε
τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό πάντα με τους
όρους της σύμβασης.
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης
καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της
δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται
και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις ως άνω
συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συμμορφώνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις
του και δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράταση προθεσμίας εξαιτίας
αυτού του λόγου.
3.12.2. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή
υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργήσει εξαρχής με γνώμονα και
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική
ή τεχνική ανάμειξη. Υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει την εκτέλεση ,των ως άνω εργασιών χωρίς
δικαίωμα όμως ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων δυσχερειών που τυχόν
εμφανιστούν κατά τις εργασίες αυτές.
3.13. Ημερολόγιο του έργου
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. Κατά την εκτέλεση
των έργων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ειδικό βιβλιοδετημένο διπλότυπο ημερολόγιο, το οποίο
βρίσκεται στο εργοτάξιο και συντάσσεται με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο ημερολόγιο αυτό
αναγράφονται η ημερομηνία, οι καιρικές συνθήκες, κάθε πληροφορία σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες
ώστε κάθε στιγμή να μπορεί να γίνεται κατά προσέγγιση εκτίμησης της ποσότητας των εργασιών που έχουν
εκτελεσθεί, τα τυχόν συμβάντα και τα μέτρα ασφαλείας που έχει πάρει ο ανάδοχος. Επίσης υποχρεούται το
ένα από τα δύο φύλλα του ημερολογίου να το παραδίδει κάθε δεκαπενθήμερο στον επιβλέποντα ο οποίος
και το τοποθετεί στον υπηρεσιακό φάκελο της εργολαβίας.
Στο ημερολόγιο ο επιβλέπων μπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή του σχετικά με την
εκτέλεση των εργασιών.
Στο έργο αυτό η τήρηση του ημερολογίου θα τηρείται κατά εβδομάδα.
Αν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τα ανωτέρω, το ημερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα
κοινοποιείται σε αυτόν και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες
για τη σύνταξη του ημερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις
του έργου.
3.14. Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος
Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό αντάλλαγμα
επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει με
επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της
Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται:
- για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγουν
από το εξωτερικό.
- για τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις περαιτέρω μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και
διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών.
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3.15. Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες
Ισχύουν τα οριζόμενα στα δύο προηγούμενα άρθρα 3.12 και 3.14 της παρούσας.
3.16. Προσβάσεις και άλλες υποδομές
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για
προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές
είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον
απαιτείται, για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε
αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για
τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις τιμές της
προσφοράς του.
3.17. Αποφυγή όχλησης
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και
αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες,
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές.
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως
π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι
που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ.
3.18. Μεταφορά εξοπλισμού και υλικών
Ισχύουν τα οριζόμενα στα δύο προηγούμενα άρθρα 3.16 και 3.17 της παρούσας.
3.19. Εξοπλισμός Αναδόχου
Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί τόπου του
έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη
εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα,
εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την
αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τη σύμβαση.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα
μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση των
εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής
της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος
Άρθρου.
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, όπως αυτός
προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν
από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής.
Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τους τύπους
των μηχανημάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση
της προσφοράς.
Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες
τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους
περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Αναδόχου.
3.20. Προστασία του περιβάλλοντος
Το έργο υπάγεται στα ειδικά δασοτεχνικά έργα του άρθρου 16 του Ν. 998/79 και σύμφωνα με την παρ.
11 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α’ " τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του N. 998/ 1979
ειδικά δασοτεχνικά έργα, πλην των έργων δασικής οδοποιίας, που εκτελούνται από τις δασικές
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υπηρεσίες για την ανάπτυξη και προστασία των δασών και τη συντήρηση των δασικών εδαφών, δεν
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του N. 3010/2002". Επομένως δεν απαιτείται
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
3.21. Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης
Δεν υφίσταται ανάγκη αδρανών υλικών για το έργο.
3.22. Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση ενός τμήματος του
έργου ή ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει κάθε προσωρινή εγκατάσταση γύρω από
το έργο(απορρίμματα, μηχανήματα υλικά κ.λπ.) και γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε αποδειχθεί
άχρηστο η επιζήμιο από την Υπηρεσία.
Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστημένα, να παραδώσει δε τελικά καθαρές
εγκαταστάσεις, καθώς και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο.
Γενικά να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενο για την παράδοση του έργου εξασφαλίζοντας την εύρυθμη
λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας και των λοιπών τευχών
δημοπράτησης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι μετά από υπόδειξη της
Υπηρεσίας, στην άρση κάθε κατασκευής προστατευτικής, που είχε πραγματοποιηθεί προς αποφυγή ζημιών,
φθορών, ατυχημάτων κ.λπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις,
κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων.
3.23. Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157, 171 και 172 του 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη
συντήρηση του, σύμφωνα με τα άρθρα 158 παράγραφος 1 και 172 παράγραφος 2 του 4412/2016 και μετά
την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δώδεκα μήνες.
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.
3.24. Μητρώο έργου
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση και
το Μητρώο του Έργου, το οποίο είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για την προσωρινή και κατά συνέπεια για
την οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 170 του Ν. 4412/2016.
Απαραίτητα στοιχεία του περιεχομένου του μητρώο του έργου αποτελούν τα εξής:
i.
Σειρά έγχρωμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου.
ii.
Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τις επί μέρους εργασίες κατά διακριτή επιφάνεια,
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κτλ., που συγκροτούν το ολοκληρωμένο έργο.
iii. Σειρά εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή, ανάλογης
κλίμακας, κατά διακριτή επιφάνεια εργασιών, των τελικών επιμετρητικών διαγραμμάτων.
iv.
Εκθέσεις δοκιμών κ.λπ. στοιχείων όπως ορίζονται στο άρθρο 5.4 της παρούσας (Δοκιμές)
v.
Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου.
vi.
Ημερολόγιο έργου.
vii. Πρακτικά συσκέψεων ρυθμού προόδου του έργου
Το Μητρώο του Έργου θα υποβληθεί σε Τρία (3) πλήρη αντίγραφα .
Η μη υποβολή του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται την καθυστέρηση της παραλαβής του Έργου και
επιπλέον τη σύνταξη και εκτύπωση του Μητρώου από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του
Αναδόχου.
Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνονται κατά ανηγμένο τρόπο στην τιμή
μονάδος των εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου.
Το Μητρώο θα υποβληθεί σε ψηφιακή και σε έντυπη μορφή.
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3.25. Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Σύμφωνα με την παρ12 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, εάν κατά την εκτέλεση
των εργασιών εμφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης, ο ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει
αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.1. Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού
Η πρόσληψη του εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού(ελληνικού ή αλλοδαπού) και οι όροι
εργασίας τους διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
4.2. Προσωπικό Αναδόχου
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ 4 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό
οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και
αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου..
Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ 8 όπως του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί
πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την
ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
4.3. Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που
απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα) καθώς και του
μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα). Οι υπόψη
καταστάσεις θα υποβάλλονται μηνιαία, σε μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μέχρι την οριστική
παραλαβή των έργων.
4.4. ανάρμοστη συμπεριφορά
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να προληφθεί
οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη
συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και προστασίας
προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς.
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
6.1. Τρόπος εκτέλεσης
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική
του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη
μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει
εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών και των
λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του, οι
εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των
εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 του 4412/2016.
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της
Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου
διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές
οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν
υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.
6.2. Επιθεώρηση
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 και στο άρθρο 179 του
Ν. 4412/2016όπως ισχύουν σήμερα.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο
σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας,
την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη
ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που
αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές
και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που
προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και
καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και
λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία,
μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν
προηγουμένως.
6.3. Έλεγχοι
6.4. Δοκιμές
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρομή, συμβατικό
ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο
εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την
αποδοτική εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε μιας των κατά τα ανωτέρω δοκιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο
χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιμών, με τις
καταγραφές των μετρήσεων, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και
το σύμφωνο ή όχι με τις προδιαγραφές και την ΤΣΥ.
6.5. Απόρριψη
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.
6.6. Επανορθωτικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και στο άρθρο 159 του Ν.
4412/2016.
6. ΕΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9.1. Έναρξη εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
9.2. Προθεσμία Περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
9.3. Συνολική προθεσμία
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Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσμία σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
που θα υπογραφεί η σύμβαση.
Σε αυτή την προθεσμία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο οποίος ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες (Άρθρο 3.23 της παρούσας).
9.4. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει
προς έγκριση στην διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου και το αναλυτικό πρόγραμμα
κατασκευής του έργου .Αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες
που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο
πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό
διάγραμμα και σχετική έκθεση.
9.5. Παράταση προθεσμίας περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του 145 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
9.6. Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 παρ 1 του 145 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες:
viii. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται από τις Δημόσιες
Αρχές της χώρας και
i. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και
ii. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη,
τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω
καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσμίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.5 (Παράταση Προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας.
9.7. Ρυθμός προόδου εργασιών
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου κάθε 30 ημέρες και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο
ή την υπηρεσία, θα συγκαλείται σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για
καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι
τμηματικές ή άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα
πρακτικά, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο τελικό μητρώο του έργου.
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των εργασιών
υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά το άρθρο 6.4 (Χρονοδιάγραμμα
Κατασκευής) της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε αιτία που θα αντιμετωπιστεί κατά τα οριζόμενα
στο Άρθρο 6.5 (Παράταση προθεσμίας περάτωσης) της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της
Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην
οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση
των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη προτεινόμενες μεθόδους,
οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθμού προσωπικού και του
εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση.
9.8. Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του 145 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
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9.9. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
Για κάθε ημέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας
του έργου που επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής προθεσμίας
που προβλέπεται στην άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας.
Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής προθεσμίας που
προβλέπεται στην άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσμία) της παρούσας , ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπέρβασης
ίση με είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
9.10. Επιβολή ποινικών ρητρών
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον
αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις
ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν
εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις.
Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν
προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των λοιπών
συμβατικών τευχών.
9.11. Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου – Αποζημίωση αναδόχου λόγω
διάλυσης σύμβασης
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016 και ισχύουν σήμερα.
7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
13.1. Επιμέτρηση και Πιστοποίηση
Οι επιμετρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του 145 του Ν. 4412/2016.
Οι επιμετρήσεις των εργασιών υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή , το αργότερο είκοσι (20)
ημέρες μετά το τέλος του επόμενου της εκτελέσεως τους μηνός.
Δύο μήνες (2) το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική»
επιμέτρηση σύμφωνα με το όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ5 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση επιβάλλεται σε
βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών επί
του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ 6 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
13.2. Τροποποίηση και Προσαρμογές
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
13.3. Περιεχόμενα κονδυλίου Απρόβλεπτων Δαπανών Προϋπολογισμού
Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του κονδυλίου τούτου,
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Δεν περιλαμβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες μετατόπισης δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, μελέτες κ.λπ.
13.4. Απολογιστικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 126 και 154 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
13.5. Αναθεώρηση τιμών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
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8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
18.1. Συμβατικό τίμημα
18.1.1.
Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και
εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και
έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την
επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου
για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.
Κάθε τιμή μονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους
επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας
που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και
λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και,
προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήμου όπου
ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση
του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν 2166/93 όπως
συμπληρώθηκε με το αρθ. 8 παρ. 2 του Ν.2342/1995 για κράτηση 6%ο στον ειδικό λογαριασμό «Δικαιώματα
Γεωτεχνικών» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με το αρθ. 23 παρ. 1 Ν 3470/2006 (ΦΕΚ Α΄132/2006)
και ισχύει για τα δασοτεχνικά έργα, η κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με την παρ. 3 με του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την υπ' αρ. 1191/14-3-2017
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β969/2017), καθώς και η κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ. 4 του Ν4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) , ως ισχύει σήμερα.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον
ΚτΕ.
18.1.2.
Τιμές μονάδος νέων εργασιών
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο, όπως θα μελετηθεί κατά είδος και ποσότητες από
την Υπηρεσία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη νέων τιμών μονάδας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο
156 του Ν. 4412/2016.
Για τις νέες τιμές θα εφαρμοσθεί ο κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες
συμβάσεις έργων σύμφωνα με την υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017 απόφαση Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών (β΄1746).
18.2. Προκαταβολή
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
18.3. Λογαριασμοί-Πιστοποιήσεις
Σε ό,τι αφορά του λογαριασμούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις εργασιών ισχύουν τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή στον ανάδοχο του έργου γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου
βάσει πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Η πιστοποίηση συνοδεύεται απαραιτήτως από
συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
Στην επιμέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι ποσότητες για κάθε
είδους εργασίες όπως περιγράφονται στο συμβατικό ημερολόγιο.
Οι τιμές μονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές που
επιτεύχθηκαν κατά τη δημοπρασία και υπάγονται ως προς την αναθεώρησή τους στις διατάξεις του άρθρου
153 του Ν. 4412/2016 και όπως ισχύει σήμερα.
18.4. Αίτηση για λογαριασμό-έκδοση λογαριασμού /πιστοποίηση ενδιάμεσης πληρωμής- πιστοποίηση
τελικής πληρωμής
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

29

18PROC002999697 2018-04-25
Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών πρασιών του δασικού φυτωρίου Λαγκαδά

όπως ισχύει σήμερα. Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο
152 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των συμβατικών
τευχών) αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.
Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του.
18.5. Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
18.6. Πληρωμές-Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. Η πληρωμή
του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του αρθ. 8 παρ. 2
του Ν.2342/95 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.23 παρ. 1 του Ν. 3470/06 (ΦΕΚ 132 Α’),
της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με την παρ. 3 με του
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και την υπ' αρ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β969/2017), καθώς και της
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθ.
4 του Ν4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) , ως ισχύει σήμερα.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές ή άλλες νόμιμες
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται του ειδικού φόρου επί των
εισαγομένων από το εξωτερικό κάθε φύσεως υλικών και εφοδίων. Επίσης δεν απαλλάσσεται των υπέρ Ι.Κ.Α
εισφορών του ως και των εισφορών του σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία.
18.7. Καθυστέρηση πληρωμών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 παρ 1 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν. 4412/23016 όπως ισχύει σήμερα.
18.8. Πληρωμή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει
σήμερα.
18.9. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του 4412/2016.
18.10. Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 παρ 13 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 172 του Ν. 4412/2016 όπως
ισχύουν σήμερα.
18.11. Λήξη ευθύνης εργοδότη
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
18.12. Διακοπή εργασιών- Διάλυση της σύμβασης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
18.13. Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα
18.14. Δικαίωμα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύμβασης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 161 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
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9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
24.1. Διοικητική παραλαβή προς χρήση
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 169 , και στο άρθρο 157 παρ1 και παρ10 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει
σήμερα.
24.2. Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου
Πραγματοποιούνται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την προϊσταμένη αρχή , αφού
προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της
τελικής επιμέτρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μέλη της
επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που
παραδίδει το έργο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα ορίζονται το άρθρο 170 και το άρθρο 172 του 161 του Ν.
4412/2016.
10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
31.1. Εγγυήσεις
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 3.5
(Εγγύηση καλής εκτέλεσης κ.λπ.), 8.2 (Προκαταβολή), 8.4 (Αίτηση για λογαριασμό κ.λπ.) της παρούσας.
31.2. Ευθύνη Αναδόχου
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για την εφαρμογή των
μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης
έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική
ευθύνη.
Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων
ορίζονται στο άρθρο 11(Ασφάλιση προσωπικού) της παρούσας.
Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και τα
λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων,
διατηρείται όμως η ευθύνη του κατά το άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις
κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών,
εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης των έργων.
Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου
στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. Οποιεσδήποτε
αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό
του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του
προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε
στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος
(άρθρο 1.6 Προδιαγραφές και Κανονισμοί) και στην ΤΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών
σχετικών έργων. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια,
δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει
καλυφθεί από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό
του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κτλ.
που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα. Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ.,
που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει
τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε
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δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην
περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που
επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΣΥ.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
31.3. Ευθύνη ΚτΕ
Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 1.5 (Ισχύουσες
διατάξεις) και στο άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, σε περίπτωση και κατά το βαθμό που δεν καλύπτονται από ενδεχόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
ο ΚτΕ αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του και από
τις αιτίες που ορίζονται στο άρθρο 12.1(Ορισμός ανωτέρας βίας) της παρούσας.
31.4. Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ
Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν ζημιές,
προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 10.3 (Ευθύνη του ΚτΕ) της παρούσας,
θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και
πληρωμής του κόστους αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από τυχόν
ασφαλιστήρια συμβόλαια , κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στο Άρθρο 157 του 161 του Ν. 4412/2016
όπως ισχύει σήμερα.
11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό,
ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό και
αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες από το Κράτος
και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του
Αναδόχου.
Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω παραγράφων και ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων.
Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της περιόδου
υποχρεωτικής συντήρησης.
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
33.1. Ορισμός της ανωτέρας βίας
Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα
επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:
1) πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα,
2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής
τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος,
3) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το
προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,
4) ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση
ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των
υπεργολάβων του ή του προσωπικού του,
5) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:
ix. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και
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iii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και
iv. που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με
ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.
33.2. Ειδοποίηση για ανωτέρα βία
Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην εκτέλεση
των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος
για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις
υποχρεώσεις τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε
γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του
ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η
ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για
υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς στο
άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση.
33.3. Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων
Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την
ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την
εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται
να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος.
33.4. Συνέπειες ανωτέρας βίας
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου
157 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
33.5. Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα
πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας
που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο
παρόν άρθρο 12.1 (Ορισμός της ανωτέρας βίας), η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν
αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.
33.6. Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση
Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική περίοδο
που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει
λύση της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.13 (Διακοπή εργασιών- Διάλυση της σύμβασης) της
παρούσας.
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13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
43.1. Αξιώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
43.2. Δικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
43.3. Διαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας
Της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Όλγα Μασλαρινού
Δασολόγος

Παπαδόπουλος Σταύρος
Δασολόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.24464/25‐04‐2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Θεσσαλονίκη, 25‐04‐2018
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης
Δασολόγος
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ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών
του
δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις
ΣΑΕ:584 του ΠΔΕ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.779,14 €
CPV: 45262300‐4
NUTS 3: EL522

ΓΕΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες εκσυγχρονισμού των υπαρχουσών πρασιών στο Δασικό
Φυτώριο Λαγκαδά. Οι πρασιές είναι κατασκευασμένες με τσιμεντόστρωση μόνο στους διαδρόμους
κίνησης, ενώ οι πλαστικοί δίσκοι με τα φυτά τοποθετούνται στο χώμα. Για την καλύτερη λειτουργία των
πρασιών θα γίνει διαμόρφωση του εδάφους και σκυροδέτηση του κενού χώρου.
ΆΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις που αφορούν γενικά τα
Δημόσια Έργα:


Του Ν.4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119



Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),



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



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



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



Του Ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται),



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



Του Ν.4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



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



Του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,


Το άρθρο 20 παρ.4 & 5, των άρθρων 80‐110 του Ν.3669/2008 (Α΄ 116) «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.),



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



Του Ν.3469/2006 (Α΄ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,



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



Οι διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,



Του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όπως ισχύει,



Του Ν.998/79 (Α΄ 29) «Περί Προστασίας Δασών και Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»,



Του Ν.Δ. 86/1969 (Α΄ 7/18‐01‐1969) «Περί δασικού κώδικα», όπως ισχύει



Του Π.Δ.80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" ( Α΄ 145 ).



Του Π.Δ.28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



Του Π.Δ.146/1988 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄65)



Του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων» όπως ισχύει,



Της με αρ.57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β΄1781)

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»


Της με αρ.56902/215/19‐5‐2017 Υπουργικής Απόφασης (Β΄1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
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διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,


Της με αρ.Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν
γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της
πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ‐ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριμένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17‐7‐2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β/ 30‐7‐2012 , με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και σύμφωνα με την Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4‐10‐2012) της
ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Συμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ)
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης
(HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Διακήρυξη.
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΣΕΙΡΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΆΡΘΡΟ 6ο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Η συμμετοχή στην δημοπρασία, με την υποβολή προσφορών αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι
διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου
αναφορικά με τις πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής και οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,
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τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού
προσωπικού γενικά, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως κρατούσες
μετεωρολογικές συνθήκες, ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες εις τον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και
κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα (μηχανήματα υλικά και υπηρεσίες) τα οποία
θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία μπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί πλήρως με τα εγκεκριμένα
διαγράμματα και μελέτες της Υπηρεσίας, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα
οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την διακήρυξη και την
Ειδική Συγγραφή, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα
αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και
όρους. Παράλειψη του Αναδόχου για ενημέρωσή του, με κάθε δυνατή πληροφορία, αναφορικά με τους
όρους της Σύμβασης, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές
του υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ‐ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών που συνοδεύεται. Ο ανάδοχος με βάση
την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στα συμβατικά
τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
(άρθρο 145 του Ν.4412/2016).
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου τις εργασίες που προβλέπεται από γραμμικό
διάγραμμα και το οποίο εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα εκτελεστούν. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να διαθέτει εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόζει υπερωρίες, νυκτερινά
συνεργεία και εργασία εάν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται
καμία πρόσθετη αποζημίωση από τον εργοδότη.
Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των
συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των εργατών, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου,
δεν είναι ικανοποιητικός.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Οι τιμές του τιμολογίου, αναφέρονται σε μονάδες πλήρως τελειωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται
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ο ανάδοχος καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μίας από
αυτές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάθε μία από τις τιμές του τιμολογίου περιέχονται:
(α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας δηλ.
μισθώματα, καύσιμα και λιπαντικά που απαιτούνται, η λόγω ημεραργιών επιβάρυνση από οποιαδήποτε
αιτία, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες
εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρά τους.
(β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού από
εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους, ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθιά
τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές αποδοχές κ.λπ.
(γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις φορτοεκφορτώσεις και τις
μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας, στον τόπο των έργων, καθώς και
κάθε υλικό που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά πιθανό να χρειασθεί για την πλήρη εκτέλεση κάθε
εργασίας.
(δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεως για την προσωρινή
κάλυψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους.
(ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
(στ) 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. Κάθε αξίωση ή
διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί κατόπιν είτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις
μεταφοράς των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία είτε στις αποδόσεις των εργατοτεχνικών είτε
για τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Δεν προβλέπεται χορήγηση καμιάς προκαταβολής.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ‐ ΈΛΕΓΧΟΣ ‐ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
η μη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών (άρθρο 159 του Ν. 4412/2016). Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά
δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλόλητά τους από εργαστηριακό έλεγχο. Η δαπάνη
προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών.
Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις
πιστώσεις του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, προβλέπεται και καθορίζεται
κάθε φορά στην ΕΣΥ.
Εάν ο Ανάδοχος δεν διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, θα πρέπει να τον προμηθευτεί με δική του
μέριμνα και δικές του δαπάνες χωρίς η Υπηρεσία να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά
με αυτό.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ, όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με τις

σχετικές διατάξεις για το ΙΚΑ.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, το απασχολούμενο στα
εργοτάξια του έργου, και λοιπούς χώρους εφ’ όσον τούτο δεν υπάγεται στις διατάξεις για το ΙΚΑ.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με τα υπό του Νόμου και των σχετικών

Προεδρικών Διαταγμάτων προβλεπόμενα.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
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 οποιοδήποτε τρίτο και για λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά
με τη λήψη μέτρων ασφαλείας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του ευθύνη να εκπονεί κάθε
σχετική μελέτη (στατική, ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ) και να λαμβάνει όλα τα
σχετικά μέτρα.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τόσο για την εφαρμογή των

μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά είναι ο
Ανάδοχος, οι δε έλεγχοι που ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση απαλλάσσουν τον
Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη.
2. Επίσης ο Ανάδοχος, είναι μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των προς χρήση υλικών γενικά, την

χρησιμοποίησή των και την εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσης, των σχετικών
Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί στις θέσεις εργασίας και εργοταξίου, τα
απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα
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τοποθετούνται υποχρεωτικά σπινθηρίζοντα σήματα.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΥΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ‐ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ‐
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνη και ευθύνη του τα παραδιδόμενα από τον κύριο

του Έργου για χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κ.λπ.
2. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής,

εργαστήρια, γραφεία κ.λπ), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα εκτελεστούν με μέριμνα,
δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες
αρχές.
3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος

υποχρεούται όπως προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, και την λήψη κάθε άλλου μέτρου, για να μην
προκληθούν ζημιές σε τρίτους ή και στο έργο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Αν παρ’ όλα τα μέτρα
προκληθούν ζημιές, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος
έργου καθώς και μετά την περάτωση ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από το
εργοτάξιο κάθε απαιτούμενη προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόμενη υπό του προηγουμένου άρθρου
15 της παρούσης, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα
ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λπ, να αποξηλώσει κάθε βοηθητικό έργο κ.λπ το
οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη λειτουργία του, να ισοπεδώσει
τους χώρους, όπου αυτά ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα κ.λπ, να παραδώσει δε τελείως καθαρές
τόσον τις κατασκευές όσον και τους γύρω χώρους του εργοταξίου μετά τη διαμόρφωσή τους σύμφωνα
με τη μελέτη και γενικώς να μεριμνήσει για κάθε άλλο απαιτούμενο για την παράδοση του έργου σε
καλή λειτουργία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή προδιαγραφόμενο στην Ε.Σ.Υ.
2. Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφο υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί
στην έναρξη και μέσα σε εύλογη προθεσμία περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε
βάρος του Αναδόχου, η γενομένη δαπάνη εκπίπτει από την πρώτη επόμενη πληρωμή και δεν εκδίδεται
βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματός του για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
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ΑΡΘΡΟ 18 : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες και κρατήσεις για την ολοκλήρωση του
έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο Ν.4412/2016 και ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους.
Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α), που έχει οριστεί σε ποσοστό 24%, βαρύνει τον κύριο του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του αρθ. 8 παρ.
2 του Ν.2342/95 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.23 παρ. 1 του Ν. 3470/06 (ΦΕΚ 132 Α’),
καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
σύμφωνα με το αρθ. 4 του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) , ως ισχύει σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής
για χρήση. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας
υπηρεσίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την
υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και
του κοινοποιείται.
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και
συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ‐ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων
στο έδαφος εκτελείται με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, με οδηγίες της υπηρεσίας που ελέγχει
την ακρίβεια σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά μέσα
και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση,
με βάση την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε
αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλώσεις και στις
χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των συμπληρωματικών στοιχείων,
που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης καθώς
και στη σήμανση της περιοχής, που καταλαμβάνεται από
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‐ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως χωρίς αμοιβή προβεί στη σύνταξη Μητρώου του
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κατασκευασθέντος έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το άρθρο 170 του Ν4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως κάθε μήνα και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να παραδίδει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε μέγεθος ταχυδρομικού δελταρίου (καρτ‐
ποστάλ) που να δείχνουν την πρόοδο του έργου ή ψηφιακές φωτογραφίες σε δίσκο αποθήκευσης.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Θα εκδοθεί κατόπιν των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής
εγκριτικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά
έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν.
Πριν την θεώρηση του λογαριασμού αυτού θα προσκομίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του αρμοδίου
υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές
εισφορές.
Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας
της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Όλγα Μασλαρινού
Δασολόγος

Παπαδόπουλος Σταύρος
Δασολόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.24464/25‐04‐2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης
Δασολόγος

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΡΓΟ: Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών
πρασιών
του
δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες Επενδύσεις
ΣΑΕ:584 του ΠΔΕ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.779,14 €
CPV: 45262300‐4
NUTS 3: EL522

ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

ΓΕΝΙΚΑ ‐ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‐ ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών πρασιών του δασικού
φυτωρίου Λαγκαδά της Δ/νσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Ο Εκσυγχρονισμός των Υπαρχουσών Πρασιών περιλαμβάνει την σκυροδέτηση των
υπαρχουσών χωμάτινων πρασιών (υποομάδες α & γ), καθώς και τη σκυροδέτηση
ενός νέου τμήματος ‐ την υποομάδα β έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία
επιφάνεια συνολικού εμβαδού 4.072,00 m2. (Τοπογραφικό Διάγραμμα 1).
Όλες οι διαστάσεις φαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα & το τεχνικό σχέδιο
που επισυνάπτεται της Τεχνικής Περιγραφής.
Οι υπάρχουσες πρασιές είναι χωμάτινες και υπάρχουν μεταξύ τους διάδρομοι
επικοινωνίας από σκυρόδεμα. Υπάρχουν δύο τμήματα (υποομάδες) πρασιών:
 Η υποομάδα α συνολικού εμβαδού 602,00 m2 που αποτελείται από 19
χωμάτινες πρασιές διαστάσεων κυμαινομένου μήκους από 12,00 έως 18,00
m Χ 1,40 m πλάτος.
 Η υποομάδα γ συνολικού εμβαδού 3.016,00 m2 που αποτελείται από 56
χωμάτινες πρασιές διαστάσεων 24,00 m Χ 1,40 m (Μ Χ Π).
Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ. αριθμό 80430/12‐12‐2017 απόφαση της
Διεύθυνσης Συντονισμού Κεντρικής Μακεδονίας.
Το δασικό φυτώριο Λαγκαδά ιδιοκτησιακά ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο στην
Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας και υπάγεται:
δασικά

στο Δασαρχείο Λαγκαδά, στη Δ/νση Δασών Ν. Θεσσαλονίκης και
στη Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Μακεδονίας‐
Θράκης

διοικητικά

στον Δήμο Λαγκαδά, στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης

δικαστικά

στο Ειρηνοδικείο και το Εφετείο Θεσσαλονίκης

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου
Τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του έργου έχουν ως εξής:


Εκθάμνωση Εδάφους.



Διαμόρφωση Εδάφους που περιλαμβάνει:



‐

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

‐

Στρώση άμμου ‐ σκύρων

Σκυροδέτηση Πρασιών που περιλαμβάνει
‐

Ξυλότυποι ‐ σιδηρότυποι

‐

Δομικό πλέγμα B500C.

‐

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

2.2 Τεχνική περιγραφή έργων
2.2.1 Διαμόρφωση Εδάφους.
2.2.1.1 Εκθάμνωση εδάφους.
Στην αρχή θα γίνει εκθάμνωση του εδάφους από την υπάρχουσα βλάστηση σε χώρο
έκτασης μέγιστου εμβαδού 1.500 m2 (τ.μ.). ο οποίος αποτυπώνεται ενδεικτικά στο
Τοπογραφικό Διάγραμμα 2 και θα υποδειχθεί λεπτομερώς από την Υπηρεσία.
2.2.1.2 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαμόρφωση των επιφανειών προς σκυροδέτηση.
Όσον αφορά τις υποομάδες α & γ όπου υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες πρασιές θα
γίνει κοπή, εκρίζωση χόρτων, θάμνων και δέντρων οποιασδήποτε διαμέτρου και
μεταφορά με απόθεση των προϊόντων εντός του Δασικού Φυτωρίου σε χώρο που θα
υποδειχθεί. Θα ακολουθήσει εκσκαφή και απομάκρυνση του εδάφους σε βάθος 0,10
m, ενώ τα προϊόντα που θα προκύψουν θα μεταφερθούν εντός του Δασικού
Φυτωρίου σε χώρο που επίσης θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Στην υποομάδα β, δηλαδή το νέο τμήμα που θα σκυροδετηθεί θα πραγματοποιηθούν
οι ίδιες εργασίες με τη διαφορά ότι η εκσκαφή θα γίνει σε βάθος 0,20 m και επίσης
θα προηγηθεί η οριοθέτηση της έκτασης διότι δεν υπάρχουν διαμορφωμένες
πρασιές. (Τοπογραφικό Διάγραμμα 3).

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2.2.1.3 Στρώση άμμου ‐ σκύρων.

Εν συνεχεία σε όλη την υπό σκυροδέτηση επιφάνεια (υποομάδες α, β & γ):
 19 χωμάτινων πρασιών διαστάσεων κυμαινόμενου μήκους από 12,00 έως 18,00
m Χ 1,40 m πλάτος της υποομάδα α,
 56 χωμάτινων πρασιών διαστάσεων 24,00 m Χ 1,40 (Μ Χ Π) της υποομάδας γ,
 καθώς και των 454,00 m2 της υποομάδας β,
Θα κατασκευαστεί εξυγιαντική στρώση από άμμο και σκύρα, που στη συνέχεια θα
διαβραχεί και θα συμπυκνωθεί στα 0,10 μέτρα πλάτος διατομής, φροντίζοντας
απαραίτητα η σκυροστρωμένη επιφάνεια να μην είναι σε βάθος μεγαλύτερο των 0,10
μέτρων σε σχέση με την τσιμεντοστρωμένη επιφάνεια. (Τοπογραφικό Διάγραμμα 4).
2.2.2

Σκυροδέτηση Πρασιών.

2.2.2.1 Ξυλότυποι – σιδηρότυποι.

Μετά την εκθάμνωση και την εκσκαφή του εδάφους θα κατασκευαστεί καλούπι στην
εξωτερική περίμετρο της υποομάδας β για την κατασκευή τσιμεντένιας βάσης σε
επαφή με τις υπάρχουσες υποομάδες α και γ. Μετά το πέρας των εργασιών θα
ακολουθήσει αποξήλωση όλων των κατασκευών και απομάκρυνση των υλικών.
2.2.2.2 Δομικό πλέγμα B500C.

Θα τοποθετηθεί χαλύβδινος οπλισμός ο οποίος θα «δεθεί» με το υπάρχον
σκυρόδεμα,
 στις 19 χωμάτινες πρασιές κυμαινόμενης διάστασης από 12,00 έως 18,00
m μήκος Χ 1,40 m πλάτος στην υποομάδα α και
 στις 56 χωμάτινες πρασιές διαστάσεων 24,00 m Χ 1,40 m (μήκος Χ πλάτος)
στην υποομάδα γ της ομάδας πρασιών VI.
Επίσης, θα τοποθετηθεί χαλύβδινος οπλισμός και στα 454 τετραγωνικά μέτρα της
υποομάδας πρασιών β, ο οποίος θα «δεθεί» με το υπάρχον σκυρόδεμα σύμφωνα με
το σχετικό τεχνικό σχέδιο (Τεχνικό Σχέδιο 1).
Θα χρησιμοποιηθεί οπλισμός κατηγορίας χάλυβα τύπου Β500C. Πριν την έναρξη
τοποθέτησης του οπλισμού θα συνταχθεί με μέριμνα του Ανάδοχου σχετικός
αναλυτικός Πίνακας Οπλισμού ο οποίος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Το "σιδέρωμα" (τοποθέτηση οπλισμού) στις επιφάνειας ανάμεσα στους διαδρόμους
ο οποίος θα «δεθεί» με τον υπάρχοντα οπλισμό εάν υπάρχει ή με το υπάρχων
σκυρόδεμα. Θα γίνει άνοιγμα οπής βάθους 10 εκατοστών όπου θα τοποθετηθούν
ράβδοι χάλυβα τύπου Β500C διαμέτρου Φ6 mm. Η σύνδεση των ράβδων θα γίνει
κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ.
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Η απόσταση μεταξύ των ράβδων θα είναι 15 εκατοστά, δλδ. θα δημιουργηθεί "μάτι"
15 Χ 15 εκατοστών.
2.2.2.3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Στην ομάδα πρασιών VI εντός των 19 πρασιών στην υποομάδα α και εντός των 56
πρασιών στην υποομάδα γ, αφού κατασκευαστεί η εξυγιαντική στρώση άμμου –
σκύρων και τοποθετηθεί το δομικό πλέγμα θα κατασκευαστεί δάπεδο από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 0,10 μέτρων, έτσι ώστε η επιφάνειά του να
είναι στο ίδιο επίπεδο με το υπάρχον τσιμεντένιο δάπεδο. Δεν απαιτείται κατασκευή
καλουπιών διότι ως τέτοια θα λειτουργήσουν οι πλευρικές επιφάνειες του
υπάρχοντος σκυροδέματος. Αντιθέτως στην υποομάδα β όπου πάλι θα
κατασκευαστεί δάπεδο από σκυρόδεμα θα κατασκευαστούν καλούπια.
Θα "δοθεί" κλίση περίπου 1,00 % με κατεύθυνση ΚΛ & ΛΜ ώστε να δημιουργηθεί μια
ενιαία επιφάνεια σε επαφή με τις υπόλοιπες (Τοπογραφικό Διάγραμμα 5).
2.3 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Οι εργασίες ολοκληρώνονται μόλις η (σκυροδετημένη) επιφάνεια των πρασιών
καταστεί λειτουργική και δεν μπορούν να υπερβούν το χρονικό διάστημα των τριών
(3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσας Υπηρεσίας
Της Δ/νσης Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Όλγα Μασλαρινού

Παπαδόπουλος Σταύρος

Δασολόγος

Δασολόγος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.24464/25‐04‐2018 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Α.Μ.Θ.

Θεσσαλονίκη 25‐04‐2018
Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας

Παναγιώτης Κυριακίδης
Δασολόγος
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΑΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
& ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Ν

S

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 :5 0 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υπάρχουσες Πρασιές
Κεντρικός Αγωγός Άρδευσης
Κτίσματα Δασικού Φυτωρίου
Οδικό Δίκτυο Φυτωρίου

Περίφραξη Δασικού Φυτωρίου
Υποομαδές Υπαρχουσών Πρασιών
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΘΑΜΝΩΣΗΣ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΑΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
& ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Ν

S
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 :6 0 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υπάρχουσες Πρασιές
Κεντρικός Αγωγός Άρδευσης
Κτίσματα Δασικού Φυτωρίου
Οδικό Δίκτυο Φυτωρίου

Περίφραξη Δασικού Φυτωρίου
Υποομαδές Υπαρχουσών Πρασιών
Εκθάμνωση
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ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΡΑΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
& ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ν

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
S

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 :5 0 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υποομαδές Υπαρχουσών Πρασιών
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ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΡΑΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
& ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υπάρχουσες Πρασιές
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
& ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
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ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 :5 0 0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κλίσεις
Υψόμετρα
Ισοϋψείς ανά 1,00 m
Ισοϋψείς ανά 0,50 m
Υπάρχουσες Πρασιές

Περίφραξη Φυτώριο Λαγκαδά
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