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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΡΓΟ :∆ιαµορφώσεις–κατασκευές-συντηρήσεις  
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                  υποδοµών σε κοινόχρηστους και                       
∆/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ          αθλητικούς χώρους                  
ΤΜΗΜΑ : Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
                                 2ο Υποέργο : Συντήρηση Λεωφόρου Κνωσού 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
 
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η συντήρηση του οδοστρώµατος και των 

πεζοδροµίων στη λεωφόρου Κνωσού στα πλαίσια της «∆ιαβαθµιδικής 

Σύµβασης» που έχει υπογραφεί ανάµεσα στο ∆ήµο Ηρακλείου και στην 

Περιφέρεια Κρήτης (Α∆Α: ΨΠΚ∆7ΛΚ-Σ0Υ) 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι: 

α) Επισκευή των πεζοδροµίων στα σηµεία που έχουν υποστεί φθορές κατά 

µήκος της Λεωφόρου Κνωσού 

β)Προβλέπεται να γίνει φρεζάρισµα στρώσεων παλαιού ασφαλτικού      

οδοστρώµατος, όπου έχουν παρουσιαστεί ζυµώµατα, µε ειδικό µηχάνηµα 

(φρέζα). 

γ)Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεως από ασφαλτικό 

σκυρόδεµα (όπου χρειάζεται). 

δ) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας συµπηκνωµένου πάχους 0.05m µε 

χρήση κοινής ασφάλτου. 

δ) Κατασκευή στρώσεως κυκλοφορίας µε ασφαλτικό αντιολισθηρό   ασφαλτικό 

σκυρόδεµα µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση µε σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, πυκνής 

σύνθεσης (τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την 

ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος"  

ε) ∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, 

οποιουδήποτε σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια 

ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υψηλής 

οπισθανάκλασης   
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Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 500.000,00 ευρώ. 
 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε εργολάβο ∆.Ε. που θα αναδειχθεί , 

ύστερα από ηλεκτρονική  δηµοπρασία. 
 

 

 

 

Ηράκλειο  10 – 07 - 2018 
 
 
 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                    Ο Συντάκτης 

Η  ∆/ντρια  Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 

 

            Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                           Βαλύρη ∆έσποινα          

Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ µε α΄βαθµό                  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός    
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Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  

 
 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ Α.Τ.  1 45,00 ΤΕΜ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
45,00 
 
 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Α.Τ.  2 200,00 ΤΕΜ 
∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 
 
200,00 
 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Α.Τ.  3 1000,00 ΤΕΜ 
∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ Ο∆ΩΝ ΚΑΛΗΣ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 
1.000,00 
 
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ  Α.Τ.  4 200,00 ΤΕΜ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ  
ΤΩΝ 30cm 
 
200,00 
 
ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ  
ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ  
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ Α.Τ  5 11.500,00 Μ2 
 
11.500,00 
 
 
ΑΣΦ. ΣΥΓΚΟΛ. ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ Α.Τ.  6 23.000,00 Μ2 
 
23.000,00 
 
 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.05m Α.Τ.  7 170,00 ΤΟΝ 
 
170,00 
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛ.                Α.Τ.  8 11.500,00 Μ2 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  
0,05m ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ  
ΑΣΦΑΛΤΟΥ    
 
11.500,00 
 
 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ Α.Τ.  9 11.500,00 Μ2 
 
11.500,00 
 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Α.Τ.  10 1.000,00 Μ2 
 
1.000,00 
 
 
 

                 Ηράκλειο  10 - 07 - 2018 
 
 
 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            Ο  Συντάκτης 

Η  ∆/ντρια Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 

 

              Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                                  Βαλύρη ∆έσποινα  

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ µε α΄ βαθµό                                     Αργ. Τοπογράφος Μηχανικός 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : 

∆ΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ  : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός
άρθρου

Κωδικός
 Αναθ/σης

Μ.Μ.
Τιµή Μονάδας

σε ευρώ
Ποσότητα 
Εργασίας

Σύνολο 
∆απανών

1
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ

Υ∆Ρ 6752 ΤΕΜ 45,00 45,00 2.025,00

2

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 
∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

22.20.01 ΟΙΚ 2236 Μ2 7,90 200,00 1.580,00

3
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ∆ΙΑ 
ΜΕΣΟΥ Ο∆ΩΝ ΚΑΛΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

10.07.01 ΟΙΚ 1136 ton.km 0,35 1.000,00 350,00

4
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30cm

73.16.02 ΟΙΚ 7316 Μ2 13,50 200,00 2.700,00

6.655,00

5
ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 
ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ

∆-2Α Ο∆Ο 1132 Μ2 3,40 11.500,00 39.100,00

6
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ

∆-4 Ο∆Ο 4120 Μ2 0,45 23.000,00 10.350,00

7
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ
ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0.05 m

∆-6 Ο∆Ο 4421Β ΤΟΝ 93,87 170,00 15.957,90

8
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 
ΣΥΜΠYΚΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,05m ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

 ∆-8.1 Ο∆Ο 4521Β Μ2 9,10 11.500,00 104.650,00

9
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ  0,04 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

∆-9.1 Ο∆Ο 4521Β Μ2 10,10 11.500,00 116.150,00

10
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Ε-17.1 ΟΙΚ 7788 Μ2 3,80 1.000,00 3.800,00

290.007,90

296.662,90

Ε.Ο.  +  Γ.Ε.   18% 53.399,32

350.062,22

52.509,33

Σύνολο 2 402.571,56

Πρόβλεψη για αναθεώρηση 654,25

Σύνολο µελέτης 403.225,81

96.774,19

500.000,00

Ο Συντάκτης

Ηράκλειο  10 - 07 - 2018

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός
Βαλύρη ∆έσποινα

Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ µε A΄ βαθµό
Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα

Η ∆/ντρια Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άθροισµα Οµάδας Ασφαλτικών

Σύνολο 1

ΦΠΑ 24%

Απρόβλεπτα 15%

Άθροισµα δαπάνης εργασιών
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άθροισµα Οµάδας Τεχνικών  έργων

ΟΜΑ∆Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ  Ε Τ Η Σ

ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
2ο ΥΠΟΕΡΓΟ  :   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ
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                      αθλητικούς χώρους 
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ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   
1. Γ Ε Ν Ι Κ Α 

ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. 
 

Αντικείµενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
Γενικών και Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς 
όρους της σύµβασης, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα 
σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο «∆ιαµορφώσεις – 
κατασκευές – συντηρήσεις υποδοµών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους – 
2ο Υποέργο: Συντήρηση Λεωφόρου  Κνωσού»  και πρόκειται να συσταθεί η σχετική 
εργολαβική σύµβαση. 
Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ιακήρυξης και συµπληρώνονται µε τους όρους 
των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ.∆.). 
Η συµµετοχή του εργολάβου στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης - Προδιαγραφές και λοιποί 
όροι εκτελέσεως των εργασιών 

 
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της 
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης Μελέτης. 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.  
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., που 
αναφέρονται στα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια, σύµφωνα µε τον "Κανονισµό Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών 
και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύµφωνα µε τους όρους 
της απόφασης για απαλλαγή του έργου από την υποχρέωση σύνταξης µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια).  Η ενηµέρωση για την ύπαρξη των 
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πιο πάνω και η γνώση του περιεχοµένου αυτών αποτελεί συµβατική υποχρέωση του 
αναδόχου του έργου και ουδεµία άγνοια δικαιολογείται. 
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρµογή των σχετικών µε την προστασία του 
περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεµία απαίτηση εκ µέρους του για 
την καταβολή πρόσθετης αποζηµίωσης γίνεται δεκτή. 
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση 
του έργου, θα αποµακρύνονται από τη θέση του έργου και θα µεταφέρονται από τον ανάδοχο 
σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, τηρουµένων των διατάξεων που επιβάλλει η 
σχετική νοµοθεσία.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης ώστε να 
εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους µε κατάλληλη συµπύκνωση και οι επιφάνειες που θα 
προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες στην τελική διαµόρφωσή τους, 
προκειµένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γενική ισχύς Τιµολογίου 
 
1.3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλες 
οι σχετικές δαπάνες, του αναδόχου» και στο σχετικό Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων, που έχει 
εγκριθεί µε τον "Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις 

έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
1.3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου «∆ιαµορφώσεις – κατασκευές – 
συντηρήσεις υποδοµών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους – 2ο Υποέργο: 
Συντήρηση Λεωφόρου  Κνωσού» δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από 
εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του 
έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που 
αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
καµίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.4 - Σύµβαση 
 
Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στο τεύχος ∆ιακήρυξης σε 
συνδυασµό µε τα λοιπά τεύχη ∆ηµοπράτησης, 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 δεκαπέντε 
µηνών (15) µηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν 4412/2016. 
Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 
105 και 135 του Ν. 4412/2016, στη διακήρυξη της δηµοπρασίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.5 - Εκχώρηση δικαιωµάτων - Υποκατάσταση 
 
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης 
ββ της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η 
υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει 
ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς 
έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. ∆εν 
θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων 
εργασιών του έργου.  
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 στα άρθρα 165 και 166 του Ν 
4412/2016.  
 



 
 

ΑΡΘΡΟ 1.6 - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση 
 

1.7.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 18% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές 
του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 
1.7.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις από Περιφέρεια Κρήτης ΣΑΕΠ 002 (Κ.Α. 
2014ΕΠ00200007) για το ποσό των 100.000,00€  και από Ιδίους Πόρους του 
∆ήµου Ηρακλείου για το ποσό των 400.000,00€ και οι πληρωµές του ανάδοχου θα 
υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις. Οι νόµιµες κρατήσεις καθορίζονται από τη πηγή 
χρηµατοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κοινοποίηση Εγγράφων 

 
Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 135, 140 και 143 του Ν 4412/2016. Οι κοινοποιήσεις 
εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, ο οποίος πρέπει να είναι 
κάτοικος της έδρας της ∆/νουσας Υπηρεσίας, γίνεται µε όργανο της Υπηρεσίας ή µε 
οποιoδήποτε 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 
∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του 
ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.8 - Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, τεχνικές προδιαγραφές και 
κανονισµοί 

 
1.8.1 Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για ∆ηµόσια Έργα 
Νοµοθεσία και πιο αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη. 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν: 

• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-08-2016), "∆ηµόσιες Συµβάσεις, Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» όπως κάθε φορά 
ισχύει 

• Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

• Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…" όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις 

• Η Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 µε ΦΕΚ 1956/Β/7-6-
2017 "Περιεχόµενο του Μητρώου Έργου" 

o  
Συµπληρωµατικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
1.8.2 Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν : 
- Η υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. 
(ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 



(ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα 
- η Εγκ.26/2012 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 
- Η υπ’ αρ. ∆ΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» 
- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – Αριθµ. πρωτ. ∆ΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 
Απόφαση Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» µε την 
οποία προτείνονται 59 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε 
αντικατάσταση των 59 που αναστάλθηκαν 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. 
 
1.8.3 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 
καταλληλότητας 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 ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Έργων (Υ.∆.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν περιλαµβάνονται στις 
εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα 
Ευρωπαικά 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  
 
1.8.4 Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήµερα) (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, µε τον Ν.4281/14).  
1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 
(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός - ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 
2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα). 
2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για 
τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 
3. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1416/17-07-2008, 
που διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 2113/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που 
αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις 
συστηµάτων προέντασης κ.λπ. 
4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ. 
5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) όπως ισχύει σήµερα. 
6. Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 
8. Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων 
9. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
10. Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
11. Τα Π.∆. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών 
Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 



12. Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως ισχύουν 
µετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι 
λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις. 
13. Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε 
αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η. κ.λπ. 
14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε θέµατα που δεν καλύπτονται 
από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις. 
15. Τα ενιαία Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν µε τον "Κανονισµό 

Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" (απόφαση του 
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
16. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 ∆/3-2-1989) 
17. Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης 
∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 
18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων 
Έργων (Υ.∆.Ε), στο µέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία. 
19. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών». 
20. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και 
υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

 
ΑΡΘΡΟ 1.9 - 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.  

 
ΑΡΘΡΟ 1.10 - 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 ∆ιακήρυξη: 
 
1) Το συµφωνητικό. 
2) Η ∆ιακήρυξη. 
3) Η Οικονοµική Προσφορά. 
4) Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές1 και τα Παραρτήµατα τους (Τ.Σ.Υ.). 
7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 
8) Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9) Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των µελετών του έργου. 
10) Το χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία 
 
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των παραπάνω: 
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια (ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 
(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.) 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 



ΑΡΘΡΟ 1.11 - 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 
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 ∆ιευθύνουσα 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.12 - Ευθύνη µελών κοινοπραξίας 
 

Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 140 του Ν.4412/2016. 
__________________________________ 
 
 
2. Ε Ρ Γ Ο ∆ Ο Τ Η Σ 

ΑΡΘΡΟ 2.1 - 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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης. 
Ο ∆ήµος 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 ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον 
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Ο νόµος καταλείπει στο ∆ήµο 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 ∆ήµος 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Επιβλέπων 

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Ν. 4412/2016 και 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ 3 του Π∆ 437/1981. 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 έργο έχει ελαττώµατα το αναφέρει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα 
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. 
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. 
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). 
 

ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο ∆ήµος 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. Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Σ 
ΑΡΘΡΟ 3.1 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016. 
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. 4412/201. 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 ∆ιευθύνουσα 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.λ.π.) 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 κλπ) 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. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο 
∆ηµόσιο 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. 
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. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το έργο, εφόσον ο προϋπολογισµός του 
υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 
144 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.3 - ∆ιεύθυνση  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. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα 
κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτη 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 - ένας τεχνικός 
διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή ανώτατου τεχνολογικού 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΤΕΙ) 

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.4 - 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 της 
Τεύχους ∆ιακήρυξης. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
έργου περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν 
συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων, αµέσως µετά την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.5 - Νόµιµος εκπρόσωπος Αναδόχου 
 

Ισχύουν  όσα ορίζονται στο άρθρο 138 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. 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.6 - Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο  άρθρο 131 του Ν. 4412/2016. 
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. 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.7 - Συνεργασία µε τον Φορέα, το προσωπικό της επίβλεψης και µε 
τρίτους 

Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
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 ∆ήµου 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 
 

3.8.1 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: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 
42) (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, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.) 
 
3.8.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ. 7) 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: 
∆ΙΠΑ∆/οικ177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές 
των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (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: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 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). 
 
3.8.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα : 
 
3.8.3.1 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: Π∆305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
 
β. Ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να καταρτίσει και 
να υποβάλλει στη ∆/νση του έργου υπηρεσίας, εντός προθεσµίας 25 ηµερών, από την 
υπογραφή της σύµβασης, Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και φάκελο ασφάλειας και υγείας 
(ΦΑΥ) και να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ, τα οποία αποτελούν 
τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 
(αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
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, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός κλπ.) 
 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ. 10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη 
διάθεση 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 Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 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 εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.∆. 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/25-11-2011) 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 ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε 
στο Ν. 4412/2016 
 
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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε 
 
5. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
 
3.8.3.2 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). 
 
∆. 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) 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζοµένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9) 
 
3.8.3.3.  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 Π∆ 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 ∆/νσεις, Τµήµατα Ή 
γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του 
αναδόχου και της ∆/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, κλπ:  Π∆ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 
(αρ.8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 
 
3.8.3.4  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. 
 
3.8.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
 
3.8.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 



 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του  εργοταξίου  
µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1) 
 
β. τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών 
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζοµένους από τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV  µέρος Β, τµήµα II, 
παρ.2). 
 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή 
αερίων  κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους 
των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.92-95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, 
παρ. 6). 
 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόµενους, πρόληψη- αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, 
ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος 
Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Α,  παρ. 
13 ,14). 
 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει  ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 
σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π∆ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 
4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, Π∆ 396/94, Π∆ 
305/96 (αρ.9, παρ.γ). 
 
3.8.4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση-
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 
των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 
- Την Υ.Α. αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: Οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων 
έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Την ΚΥΑ αριθµ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι « Υποχρεώσεις και µέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους 
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την τροπ. 
αυτού:  Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46) 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τροπ. αυτού 
Ν. 3542/07 (αρ. 43,44). 
 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών 



συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 
φωτισµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.75- 84), Π∆ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. 
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: Π∆ 
216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85- 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ.8 (γ, ε, στ, ζ) και 
αρ.12 παραρτ.IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα 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 : Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), Π∆ 82/10. 
 
3.8.4.3 Μηχανήµατα έργων/εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 
(αρ.2) 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 
(αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84  (αρ.  11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. 
αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), Π∆ 305/96 (αρ. 12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03, Π∆ 
57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35). 
 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ 
παρ. 7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 
 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 
τµήµα ΙΙ,  παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. 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 Π∆ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6). 
 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και  
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 
και αρ.4. παρ.7). 
 
3.8.5 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: 
 
3.8.5.1 Κατεδαφίσεις: 
 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, 
Ν.2168/93,   Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

 
3.8.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 
Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4  παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ, παρ. 10). 
 
3.8.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
 

Π∆  778/80, Π∆  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84  (αρ.7-10),  ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93, 
Π∆  396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV µέρος Α 
παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4- 6,14). 
 
3.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 

Π∆ 95/78, Π∆  1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), Π∆  70/90 (αρ.15), Π∆  396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
3.8.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές κλπ) 
 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 
ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.12). 
 
3.8.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

Α. Νόµοι Π.∆. 395/94 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π.∆. 396/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π.∆. 397/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π.∆. 105/95 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π.∆. 455/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π.∆.Π 305/96 



Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π.∆. 89/99 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π.∆. 304/00 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π.∆. 155/04 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π.∆. 176/05 

Β. Προεδρικά ∆ιατάγµατα Π.∆. 149/06 

Π.∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.∆. 2/06 

Π.∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.∆. 212/06 

Π.∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π.∆. 82/10 

Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π.∆. 57/10 

Π.∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. Υπουργικές Αποφάσεις

Π.∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 

Π.∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΥΑ 3046/304/89 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3.9 - Στοιχεία του πεδίου του έργου 

3.9.1 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 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. 
 
3.9.2 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.∆.∆. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - Ηµερολόγιο του έργου 
 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν 4412/2016. 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 σύµφωνα µε την παρ.  1 του  άρθρου 146 του Ν. 
4412/2016, 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. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στην ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών. 
Στο ηµερολόγιο ο επιβλέπων µπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή του σχετικά 
µε την εκτέλεση των εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.11 - 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.12 - Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα δύο προηγούµενα άρθρα 3.12 και 3.14 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.13 - 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.14 - 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.15 - Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο  3.17 της παρούσας. 
ΑΡΘΡΟ 3.16 - 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.17 - Προστασία του περιβάλλοντος 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την 
διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τον 
θόρυβο κλπ. 
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως 
συνοδά έργα νοούνται: ∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή 
προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, 
σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, 
κ.λπ. 
γ.  Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 
εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται: 
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος, β.  Ελαχιστοποίηση 
κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης, 
γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω 
ανάπτυξη της περιοχής, 



δ. Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο 
της  κατασκευής των έργων, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση στο υπάρχον φυσικό 
περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει 
αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων. 
 
Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή 
του πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα 
πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής. Μετά το πέρας του Έργου θα πρέπει να γίνει 
πλήρης αποκατάσταση. 
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, 
αυτά θα γίνουν µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και µόνο µετά από σχετική άδεια της 
αρµόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας και θα αποµακρυνθούν εντελώς 
µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον. 
Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου 
αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση 
της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κ.λπ.). 
Επισηµαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των 
παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων. 
Σχετικά µε τα παραπάνω, η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή / και τροποποιήσεις 
στο µικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο 
στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.18 - Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης 

Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατοµεία, 
δανειοθαλάµους , χώρους απόθεσης ο ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει σε κάθε περίπτωση 
υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
του Ν. 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων 
του Ν. 1428/84» και όπως ισχύει, καθώς και κάθε µεταγενέστερη σχετική διάταξη . Πριν 
χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες 
του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της 
καταλληλότητάς του. 
Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή 
αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που 
θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά 
ανηγµένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Γι’ 
αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου 
από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. 
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιµοποιηθούν για την 
αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται µε µέριµνα και δαπάνες του 
Αναδόχου σε χώρους απόθεσης απορριµάτων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/E103/10 
(ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές , κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε 
την υπογραφή της σύµβασης του έργου να συµβληθεί µε εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) και να υποβάλει Θεωρηµένο από το σύστηµα  Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, µετά 
την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να 
καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.19 - 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.λ.π.) 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.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως και  
αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοταξίων. 
Εάν σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση των ανωτέρω 
εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από 
την πρώτη επόµενη πληρωµή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης εµπρόθεσµης 
εκτέλεσης του έργου, ή τµήµατος αυτού εξαιτίας αυτού του λόγου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.20 - Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης  των Έργων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016. 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρηση του, σύµφωνα µε τα άρθρα 157 παράγραφος 1 και 171 
παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική 
παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 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. 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση µέχρι 
την παραλαβή τους και να επιδιορθώνει, µε δαπάνη του, κάθε φθορά που προέρχεται από 
διάφορες αιτίες. Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, 
από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο άρθρου 171 του 
Ν.4412/2016. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τη 
διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκατάστασης, τόσο 
του έργου που κατασκευάζεται απ’ αυτόν, όσο και τυχόν άλλων συµπληρωµατικών έργων, 
που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, οδοστρωσίας ασφαλτικής 
επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), πάντα µέσα στο χρόνο 
εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµιές που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς 
κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’ αυτόν. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.21 - Μητρώο έργου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
 

Σύµφωνα µε την παρ.12 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 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.23 - ∆απάνες ανατύπωσης συµβατικών τευχών και ∆ιακήρυξης 
∆ηµοπρασίας 

 

Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συµβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δηµοσίευση της 
διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα υλικά για την τήρηση στοιχείων 



του έργου (φάκελοι στοιχείων,τεύχη ηµερολογίων, τεύχη επιµετρητικών κλπ.) βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου 
__________________________________ 
 



4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.2 - Προσωπικό Αναδόχου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 145 παρ 4 του 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 ∆ιευθύνουσας 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 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 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 - 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 Ν 4412/2016. 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων 
ενδεικτικών του έργου που εκτελείται µε την επωνυµία του Κυρίου του έργου, της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής. Αν το έργο χρηµατοδοτείται από 
κοινοτικούς πόρους θα τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε., σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΕΚ 1828/2006), καθώς και µόνιµη αναµνηστική πλακέτα µετά το 
πέρας του έργου. 
Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση - πέρας) και την 
προσκόµισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πηγές λήψης υλικών - ποιότητα και προέλευση υλικών 
 
5.3.1 Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε 
ποσότητα υλικών και νερού και να δηλώσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα 
χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 
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 υλικά κ.λπ., που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. 
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 
συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντας κανονισµούς και προδιαγραφές των σχετικών 
Υπουργείων, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας. Θα είναι αρίστης 
ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την 
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις 
προδιαγραφές κ.λπ. 



Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την 
εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 
αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των 
υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 
των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 
εγγράφως. Τα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε 
την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά 
ή απώλεια, που θα συµβεί στα υλικά αυτά. 
  
5.3.2 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 
υπηρεσία, ως εξής: 
 
1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία 
τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγµατα.  
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο 
θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγµατα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από 
αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου. 
Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό µηχάνηµα ή 
συσκευή, που δεν είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 
Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του 
κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε 
µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών  µηχανηµάτων  συσκευών 
κ.λπ., να υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών 
για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω 
υλικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.4 - Επιθεώρηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 και στο 
άρθρο 179 του  Ν. 4412/2016 όπως 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.5 - Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.6 - Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 157 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016. 
__________________________________ 



 
6. ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 6.1 - Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήµερα και 
οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.2 - Προθεσµία Περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 6.3 - Συνολική προθεσµία - Τµηµατικές Προθεσµίες 

 

Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσµία σε 12 µήνες από την ηµέρα που θα 
υπογραφεί η σύµβαση. 
Σε αυτή την προθεσµία δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο οποίος ορίζεται 
στο άρθρο 3.21 της παρούσας. 
 
  
 

ΑΡΘΡΟ 6.4 - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 145  του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το 
"Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου" µέσα σε προθεσµία που ορίζεται και η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παράταση προθεσµίας περάτωσης 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 παρ 8, 9 και 10, άρθρο 157 παρ 8 και άρθρο 160 παρ 7 
του Ν.4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 6.6 - Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ισχύουν οι εξής 
συνθήκες: 
α. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιµελώς τις διαδικασίες και κανονισµούς που ορίζονται από τις  
∆ηµόσιες Αρχές της χώρας και 
β. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και 
γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι µη προβλέψιµη σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
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 6.6 (Παράταση Προθεσµίας περάτωσης) 
της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρυθµός προόδου εργασιών 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.8 - Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
6.8.1 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. 
 
6.8.2 Επιβολή ποινικών ρητρών 
 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.9 - ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης – Έκπτωση αναδόχου – 
Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης σύµβασης 

 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016. 
__________________________________ 



7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Επιµέτρηση και Πιστοποίηση 

Οι επιµετρήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 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. 
∆ύο 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 παρ 5 του 
Ν. 4412/2016. 
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 παρ6 του Ν. 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.2 - Τροποποίηση και Προσαρµογές 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα 
 

ΑΡΘΡΟ 7.3 - Περιεχόµενα κονδυλίου Απρόβλεπτων ∆απανών Προϋπολογισµού 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του 
κονδυλίου τούτου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
∆εν περιλαµβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες µετατόπισης 
δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, 
µελέτες κλπ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.4 -Αναθεώρηση τιµών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016 
 

ΑΡΘΡΟ 7.5 - Επί έλασσον δαπάνες 

∆ύναται να γίνει χρήση των επί έλασσον δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 156 παρ 3 του Ν. 
4412/2016 και τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του έργου και συγκεκριµένα στο άρθρο 11.4 
αυτής. 
__________________________________ 



8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 8.1 - Συµβατικό τίµηµα 
 

8.1.1 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 η κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016. 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον ∆ήµο. 
 
8.1.2 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 παρ. 5  του Ν. 4412/2016. 
Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα ενιαία τιµολόγια 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου, και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών που εγκρίθηκαν µε 

τον "Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" 
(απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017)., όπως ισχύουν 
σήµερα, οι αναλύσεις τιµών που ισχύουν, καθώς και  τα  περιγραφικά τιµολόγια. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολή 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρ. 150 παρ. 3 
και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. 
Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 15% του ολικού ποσού της 
αρχικής σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και  ΦΠΑ) 
 

ΑΡΘΡΟ 8.3 - 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 εργολαβικού ανταλλάγµατος 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.4 - 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 Ν. 4412/2016. Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 152 Ν. 4412/2016. 
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 ανοιγµένη στην 
προσφορά του. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.5 - Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται και θα 
υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα 
µήνα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.6 - Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 παρ 5 του Ν. 4412/2016 . 
 

ΑΡΘΡΟ 8.7 - Πληρωµές - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Η πληρωµή του 
εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της 
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασµούς, εισφορές ή άλλες 
νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου 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. 
Τον ανάδοχο βαρύνει η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.8 - Καθυστέρηση πληρωµών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει 
σήµερα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πληρωµή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων 

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου, θα 
προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 8.11 - Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων 

 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 172 παρ 4 του  Ν 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λήξη ευθύνης εργοδότη 



Ισχύουν τα οριζόµενα στο  άρθρο 152 του Ν 4412/206. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.13 - ∆ιακοπή εργασιών - ∆ιάλυση της σύµβασης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του Ν 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.14 - Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8.15 - ∆ικαίωµα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύµβασης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016. 
__________________________________ 



9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 9.1 - ∆ιοικητική παραλαβή προς χρήση 
 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 169 και στο άρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 
4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 9.2 - 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 Ν 4412/2016. 
__________________________________ 
 
10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 10.1 - Εγγυήσεις 
 
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στα 
Άρθρα 3.4 (Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ), 8.2 (Προκαταβολή), 8.4 (Αίτηση για λογαριασµό 
κλπ) της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.2 - Ευθύνη Αναδόχου 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 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 11.1 (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 παρ1 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 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.3 - Ευθύνη του Φορέα 

Η ευθύνη του ∆ήµου 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 ∆ήµος 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.4 - Συνέπειες ευθυνών του Φορέα 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα 
υποστούν ζηµιές, προκαλούµενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ∆ήµος κατά το Άρθρο 10.3 
(Ευθύνη του Φορέα) 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 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα. 
__________________________________ 



11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 11.1 - Ασφάλιση Προσωπικού 
 

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 ∆ήµος δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω παραγράφων και ο 
δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Φορέα 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 
 

ΑΡΘΡΟ 12.1 - 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, 
ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγµατικής τάξης της χώρας, εµφύλιος πόλεµος, 
2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους 
του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 
3) 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, 
4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και: 
i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, και 
ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και 
iii. που δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την 
επέλευσή τους µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.2 - 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.3 - 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.4 - 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.5 - 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 
Φορέα και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των 
συµβατικών του υποχρεώσεων έναντι του Φορέα, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.6 - 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 (∆ιακοπή εργασιών- ∆ιάλυση της σύµβασης) της παρούσας. 
 
 
13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 13.2 - ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 175 του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 13.3 - ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 
__________________________________ 
 
14. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 14.1 - Τελικές ∆ιατάξεις 
 

14.1.2 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε 
άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από 
µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική 
του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου 
από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί 
ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών 
κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη 
του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά οποιονδήποτε 
τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε 



είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης, 
καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της 
προσφοράς του. 
 
14.1.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε 
τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο. 
__________________________________ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

  

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

 

DESPOINA VALYRI Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
DESPOINA VALYRI
Ημερομηνία:
2018.09.24 15:07:48
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1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 

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

 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

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

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

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

 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-

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

 

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

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

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

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

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 
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1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 
των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 
ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

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

 

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

 

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

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

  

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

 

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

 

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

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

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

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

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

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  
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(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

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

 

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

 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

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

 
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

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

  
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
 
1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και 
όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

 
1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

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

 
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

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

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

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού 
του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 

Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

 
1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

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

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

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

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

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

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

 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

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

 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κλπ 
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Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

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

παρόν Τιµολόγιο. 
  

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

 
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 

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

 
     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

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

 
     ΒN / 240  
  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 
 

 
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιµολογίου 
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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 ∆ηµοπρατούσα 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 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Με παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

 
Oι 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 καµµία 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 (ΝΕΤ 
Ο∆Ο), 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). 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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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 ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του 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 ∆ηµοπράτησης. 

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

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 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 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.  

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

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

 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. 

1.3 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, εξαιρεσίµων 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 
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µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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. 

1.5 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 ∆ηµόσιο 

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

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

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.  

1.8 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.) 

1.9 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 σταλίες 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

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. 

1.13 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 
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απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

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. 

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

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.  

1.17 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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

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 και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

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. 

1.21 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. 

1.22 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, 
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συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των 
χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 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 (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

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. 

1.25 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. 

1.26 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. 

1.27 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 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: 

(α)  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. 
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(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. 

(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) ∆ιάθεσης 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). 

(β)  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 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  
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(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 επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 
σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το 
ακόλουθο παράδειγµα: 

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

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο. 

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

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

 
 
 

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 ∆ηµοπρατούσα 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 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι 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 καµµία 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 (ΝΕΤ 
Ο∆Ο), 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). 
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2.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
 
Άρθρο……….. : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΣΧΑΡΩΝ   

(Αναθεωρείται µε το άρθρο  Υ∆Ρ 6752) 
 

 
 
Προσαρµογή καλυµµάτων φρεατίων, δηλ. αφαίρεση των υπαρχόντων καλυµµάτων, 
επιµήκυνση ή καθαίρεση τµήµατος των λαιµών ή πλάκας των φρεατίων για την προσαρµογή 
τους στο υψόµετρο του δρόµου και επανατοποθέτηση του καλύµµατος.  

 
Στην εργασία περιλαµβάνεται κάθε υλικό και µικροϋλικό που θα χρειαστεί ως και κάθε 

απαραίτητη εργασία, όπως η περιµετρική εκσκαφή του καλύµµατος, η αφαίρεση της 
στεφάνης, η κατασκευή του απαραίτητου ξυλότυπου και η σκυροδέτηση της επιµήκυνσης ή 
εναλλακτικά η καθαίρεση του υπάρχοντος λαιµού ή πλάκας και η πλήρη και σωστή 
επανατοποθέτηση του καλύµµατος όπως και κάθε πρόσθετη εργασία. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα πέντε  ευρώ και µηδέν λεπτά   
         (Αριθµητικά) : 45,00 

 
 
  
Άρθρο 22.20  : ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ  
                          ΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ 

 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 

(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστόλιθου, 
κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

22.20.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2236) 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 7,90 

 
 
 
Άρθρο 10.07  : ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 
 
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 

 

10.07.01  δια µέσου οδών καλής βατότητας 
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 1136) 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Μηδέν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 0,35 

 
 
 
Άρθρο 73.16  : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7316) 
 
 
 

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, 
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
 

73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7316) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα τρία  ευρώ και πενήντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 13,50 

 
 
Αρθρο ∆-2Α  ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΦΡΕΖΑΣ 
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132 

 

Απόξεση υπάρχοντος φθαρµένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας 
(φρεζάρισµα), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού 
οδοστρώµατος’’. Εκτέλεση της εργασίας µε ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες 
περιορισµένης κυκλοφορίας (συµπεριλαµβανοµένων των νυκτερινών ωρών).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσκόµιση και αποκόµιση του αποξεστικού εξοπλισµού στις θέσεις εκτέλεσης του 
φρεζαρίσµατος, µε χρήση πλατφόρµας εάν απαιτείται. 

• Η µετακίνηση του εξοπλισµού από θέση σε θέση απόξεσης  

• Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σηµειωµάτων αναγγελίας της ηµέρας και ώρας 
εκτέλεσης των εργασιών κατά µήκος των οδών ώστε να αποµακρυνθούν τα 
σταθµεύοντα οχήµατα. 

• Η µετακίνηση τυχόν παραµενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχηµάτων που δυσχεραίνουν 
την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η προσκόµιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήµανσης και µέσων καθοδήγησης της 
κυκλοφορίας στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαµβανοµένης φωτεινής 
σήµανσης εάν οι εργασίες εκτελούνται την νύκτα). 

• Η απόξεση του υφισταµένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.  

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
κυκλοφορίας.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρία  ευρώ και σαράντα λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 3,40 
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Άρθρο ∆-4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 
         (Αριθµητικά) : 0,45 
 

 
 
Άρθρο ∆-6  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 
 

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

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

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του   

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
 
Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα τρία  ευρώ και ογδόντα επτά  λεπτά 

 (Αριθµητικά) : 93,87 
 
 
 

Άρθρο ∆-8  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

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

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

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Άρθρο ∆-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής 

ασφάλτου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Εννέα ευρώ και δέκα  λεπτά 

 (Αριθµητικά) : 9,10 
 
 

 
Άρθρο ∆-9  ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 
Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο 
εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε σκληρά θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, πυκνής 
σύνθεσης (τύπου 1), σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-12-
01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών 
υλικών και της ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

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

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

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα µε το 
συµπυκνωµένο πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 

 
Άρθρο ∆-9.1  Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συµπυκνωµένου πάχους 0,04 m µε χρήση κοινής 

ασφάλτου 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα ευρώ και δέκα  λεπτά 

 (Αριθµητικά) : 10,10 
 
 
 

Άρθρο Ε-17  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την 
µελέτη σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι 
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 
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Άρθρο Ε-17.1  ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τρία  ευρώ και ογδόντα  λεπτά 

 (Αριθµητικά) : 3,80 
 

 
 

Ηράκλειο  10-07-2018 
 
 

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ            Ο Συντάκτης  

   Η  ∆/ντρια  Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

  

          Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                              Βαλύρη ∆έσποινα 

       Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ µε α΄ βαθµό                           Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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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 φορέα
1
  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: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6325 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 13
Α
 – ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΛΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

- Τηλέφωνο: 2813409834 

- Ηλ. ταχυδρομείο: baliri@heraklion.gr 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): ∆ιαµορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδοµών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς 

χώρους – 1ο υποέργο : Συντήρηση Λεωφόρου Ικάρου (45233139-3) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  18PROC003733493 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ 

- 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 

DESPOINA VALYRI Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
DESPOINA VALYRI
Ημερομηνία:
2018.09.25 07:57:12
EEST
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση
3
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση»
4
 ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 

κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
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κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
5
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους
6
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 

να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

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

την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
8
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
9
· 

2. δωροδοκία
10,11

· 

3. απάτη
12

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
13

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
14

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
15

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
16

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
17

 

Εάν ναι, αναφέρετε
18

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
19

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)20
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
21

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
22

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
23

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
24

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
25

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
26

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
27 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
28

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες 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 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
30

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
31

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
32

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
33

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

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

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
34

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

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

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
35

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες
36

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y
37

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
38

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
39

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
40

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
41

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

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

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
42

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
43

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

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

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

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

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

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

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

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

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

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

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

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
45

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται
47

, 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
48

. 

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

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

“διαφθορά”. 

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

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

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

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

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

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

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

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

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

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

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

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 
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31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

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

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 

ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

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

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

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


