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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 Ευρώ (συμπ. 
ΦΠΑ 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016,
για  την  ανάθεση  του  έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ  ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2016  ΔΕ  ΑΝΘΟΥΣΑΣ»,  με
προϋπολογισμό 60.000,00   Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών :

• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 48.387,10 € χωρίς ΦΠΑ 
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση) ενώ με (ΦΠΑ 24%) 60.000,00 € 
2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  από  την  Τεχνική
Υπηρεσία  του  Δήμου  Παλλήνης  (Δευτέρα-Παρασκευή  κατά  τις  ώρες  8:00-14:00), μέχρι  και  την  8η
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016.  Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο:  210.66.04.649  –  647  και  FAX επικοινωνίας:
210.66.04.645, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σοφία Οικονόμου & Δήμητρα Μπίθα.
3.  Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί  στο  Δημαρχείο  Παλλήνης  (Ιθάκης  12  Γέρακας),  στα  γραφεία  Τεχνικών
Υπηρεσιών, την  13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  σύμφωνα
με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου: 

• Στην Α1 Τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 Τάξη του ΜΕΕΠ για έργα
κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,  με  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  10  του  άρθρου  16  του  ΚΔΕ
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)42.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   967,74 Ευρώ
(ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ), η οποία θα ισχύει το
λιγότερο για διάστημα έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  ΕΞΙ  (6)  μήνες  από  την  ημερομηνία  λήξεως  υποβολής  των
προσφορών, κατά το άρθρο 19 της Διακήρυξης.
6.  Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πόρους  του  Δήμου  Παλλήνης  για  τα  έτη  2016-2017
(Κ.Α 73.3338.0033)
    Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
           

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Η. Ζούτσος



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για έργα κάτω από το όριο
(του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016)

ΓΕΡΑΚΑΣ
Νοέμβριος 2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 Ιθάκης 12, 
 Γέρακας 15344

        ΕΡΓΟ: ΕΠΟΥΛΩΣΗ  ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ  ΕΤΟΥΣ
2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
ΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

διακηρύσσει 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

“ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ”

Προϋπολογισμού  60.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  α)  του  ν.  4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και

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

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

•
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

Παραλαβή τευχών

Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό  – Τρόπος υποβολής 
Φακέλου Προσφοράς

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 

Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη

Γλώσσα διαδικασίας

Εφαρμοστέα νομοθεσία

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου

Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 

Άρθρο17Α Α
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Χρόνος ισχύος προσφορών

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Επαγγελματικά προσόντα



Δικαιολογητικά 

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διάφορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

•
• Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

• Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

• Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ με έδρα το Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα, ΙΘΑΚΗΣ
12 ΓΕΡΑΚΑΣ

Οδός : ΙΘΑΚΗΣ 12 ………………………….
Ταχ.Κωδ. : 15344 ………………………..
Τηλ. : 210660647,649 ………………………..
Telefax : 2106612965 ………………………..
E-mail : ………………………. ………………………

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα
μέσα  (τα  προβλεπόμενα  από  τις  κείμενες  διατάξεις  κατά  το  στάδιο  δημοπράτησης  του  έργου)  που
ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

1.4 Διευθύνουσα /  Επιβλέπουσα Υπηρεσία  για  την  κατασκευή του έργου,  είναι  η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η  δημοπρασία  θα  διενεργηθεί  στα  γραφεία  της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  του  ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στις 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016,  ημέρα ΤΡΙΤΗ 2 , ώρα 10.00 π.μ., από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών

1.5 - «Ενδιαφερόμενος  /  Υποψήφιος» είναι  ο  Οικονομικός  Φορέας  που  έχει  το  εκ  του  νόμου
δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. 

• «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Οικονομικός Φορέας ή Κ/ξία Οικονομικών Φορέων που
έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.

• «Ανάδοχος  /  εργολάβος» είναι  ο  Οικονομικός  Φορέας ή Κοινοπραξία Οικονομικών Φορέων που
συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου. 

• «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το
Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδας μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που
προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.

• 1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου,
θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από
το  ενδεχόμενο αυτό  γεγονός  δεν  προκύπτει  οποιαδήποτε  ακυρότητα  ή  άλλη δυσμενής  συνέπεια  στη
διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον  οι  ως  άνω  υπηρεσίες  ή/και  αποφαινόμενα  όργανα  του  Φορέα  Κατασκευής  καταργηθούν,
συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  ανάθεσης ή
εκτέλεσης  του  έργου,  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  άμεσα  και  εγγράφως   στους  υποψηφίους  ή  στον
ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων,  τα οποία κατά τον νόμο
αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους,
και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της
εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της



διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την
παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

• Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

2.1  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από  την ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ οδός   ΙΘΑΚΗΣ  12  ΓΕΡΑΚΑΣ,  Πληροφορίες:  Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,  Δ.ΜΠΙΘΑ, Τηλ.:
2106604649, 647 

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

2.2 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  τηρουμένης  της  ανωτέρω  προθεσμίας,  να  λάβουν  γνώση  των
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Μπορούν  επίσης  να  λάβουν  αντίγραφα αυτών  με
δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3 Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί υποψήφιοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της τελευταίας) ,  μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν,  κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που
διεξάγει  τον διαγωνισμό, πέραν της  αναφερομένης  στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και  τη δαπάνη της
ταχυδρομικής  αποστολής τους.  Η υπηρεσία  αποστέλλει  τα ζητηθέντα στοιχεία  μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή  ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας  και  χωρίς  να  φέρει  ευθύνη για  την
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο..

• Άρθρο 3: Προϋποθέσεις  έγκυρης  και  παραδεκτής  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  –  Τρόπος
υποβολής φακέλου προσφοράς

3.1 Για  την  έγκυρη  και  παραδεκτή  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό,  οι  ενδιαφερόμενοι  καταθέτουν  στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, τον φάκελο της προσφοράς τους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας και του Νόμου
4412/2016.

3.2 Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, β) η επωνυμία της αναθέτουσας
αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
β)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος  περιέχει  τα

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 § 2 α  για τις συμβάσεις που αφορά
το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.

                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της
προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.

                      Οι φάκελοι είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένοι, δηλαδή κλεισμένοι με
τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 

 
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν τον φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως ή και ταχυδρομικά στην

Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96  § 2 του Ν. 4412/2016.  Έχουν
δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου: 

• σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, 
• σε  περίπτωση  μεμονωμένης  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε. ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  ή

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργοληπτικής Επιχείρησης, 
• σε  περίπτωση  μεμονωμένης  Ε.Π.Ε.  ή  Ιδιωτικής  Κεφαλαιουχικής  Εταιρείας  (Ι.Κ.Ε.) ο

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,  
• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ., 
• Σε περίπτωση  Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων  είτε  α) ο κοινός εκπρόσωπος (που

πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο)
των  κοινοπρακτουσών  Εργ.Επ.  είτε  β)  όλοι  οι  κοινοπρακτούντες  μαζί, ο  καθένας
εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω. 



Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

• Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που
έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν
την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν
εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.

• Σε  περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης  στο  πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι  Προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. 
Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Προς: ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
          ΙΘΑΚΗΣ 12, 
          ΓΕΡΑΚΑΣ 15344
          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:
“ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ”

3.6           Προσφορές  εκπρόθεσμες  για  οποιοδήποτε  λόγο  είναι  απαράδεκτες και  επιστρέφονται  χωρίς  να
ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται
ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της
Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική
ένσταση,  ο  φάκελος  της  εκπρόθεσμης  προσφοράς  παραλαμβάνεται  και  ανοίγεται με  τις  υπόλοιπες
προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή
ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. 

Η  ίδια  διαδικασία  τηρείται  και  σε  κάθε  περίπτωση  που  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  θεωρεί  ότι  η  προσφορά  είναι
απαράδεκτη.  

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

Διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4412/2016.

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της
προθεσμίας  του  άρθρου  18  της  παρούσας.  Κηρύσσεται  η  έναρξη  της  παραλαβής  των  προσφορών,
παραλαμβάνονται  οι  φάκελοι  προσφοράς,  που κατατίθενται  ενώπιόν  της  και  κηρύσσεται  η  λήξη της
παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 96 και την παράγραφο 1α του άρθρου 98 του Ν.
4412/2016,  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου,
περιμένει  λίγα  λεπτά  (2-3)  και  κηρύσσει  τη  λήξη  της  παραλαβής.  Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού  επικοινωνεί  με  την  υπηρεσία  του  πρωτοκόλλου  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  αφιχθεί
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και
ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε
καταφατική  περίπτωση,  μεταβαίνει  μέλος  της,  κατ’ εντολή  του  προέδρου  της  και  παραλαμβάνει  τις
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

       β)  Η παραλαβή και  εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή  διαδικασία  γίνεται  από την  Επιτροπή
Διαγωνισμού αυθημερόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σημείο η) του παρόντος άρθρου, σε
δημόσια  συνεδρίαση  και  σε  ενιαίο  στάδιο,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής,  την  αποσφράγιση  και  τον  έλεγχο  των  οικονομικών  προσφορών  και  την  υποβολή  του
πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ)  Για  κάθε  φάκελο  προσφοράς  που  κατατίθεται  ενώπιόν  της  από  ημεδαπή  επιχείρηση,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού καταγράφει (με βάση το επιδεικνυόμενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία του προσώπου που
τον  υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο  και  αριθμό  ταυτότητας  ή  συναφούς  εγγράφου  που
πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της
προσφοράς. 



Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αμφισβητείται, ο φάκελος
παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών.
 
δ)  Οι  φάκελοι  που  περιέχουν  τα  δικαιολογητικά συμμετοχής  ανοίγονται  από  την  Επιτροπή,  η  οποία
καταγράφει  στο  πρακτικό  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  περιέχονται  στον  φάκελο  (χωρίς
ταυτόχρονα να ελέγχει το νομότυπο και την πληρότητά τους), και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά
σελίδα. 
Στη συνέχεια  αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές,  μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα
μέλη  της  Ε.Δ.  και  ανακοινώνονται  τα  επιμέρους  στοιχεία  τους  για  κάθε  διαγωνιζόμενο.  Όλες  οι
οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις,
σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από
τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε) Κατόπιν  η  Ε.Δ.,  ξεκινώντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη  και  ακολουθώντας  τη  σειρά  μειοδοσίας,
διαπιστώνει  α) αν  το  πρόσωπο  που  κατέθεσε την  προσφορά  της  επιχείρησης  στον  συγκεκριμένο
διαγωνισμό έχει  το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας  β) ελέγχει  την έγκυρη
συμμετοχή των διαγωνιζομένων,  γ) το δικαίωμα συμμετοχής  τους  στον  διαγωνισμό (σύμφωνα με το
άρθρο 21 της παρούσας) και  δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα
δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 

στ)  Στη συνέχεια η  Ε.Δ.  ελέγχει  το  παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια σειρά,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016, και  ανάλογα  με  το  εφαρμοζόμενο  σύστημα  υποβολής
προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών  στην
Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η
ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, η αριθμητική και
η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. 

ζ) Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η
μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από
τους  διαγωνιζόμενους,  όπως  αυτή  (τυχόν)  διορθώνεται  από  την  Ε.Δ.,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα
κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, η Ε.Δ. ελέγχει τις
δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό
που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση
έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει
ο μειοδότης.  Σημειώνεται  ότι τα όρια ομαλότητας  δε στρογγυλοποιούνται.  Σε περίπτωση απόλυτης
ταύτισης  των  οικονομικών  προσφορών  διενεργείται  κλήρωση  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή  μετά  την
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις
ίδιες προσφορές, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

η) Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται,
με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών,  την ημέρα της
δημοπρασίας  και  διενεργείται  κατά  τη  σειρά  της  μειοδοσίας,  αρχίζοντας  από  τον  πρώτο  μειοδότη,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  98  του  Ν.  4412/2016.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  πριν  την  ολοκλήρωση  του
πρακτικού  δημοπρασίας  που  αφορά  στον  έλεγχο  των  τυπικών  δικαιολογητικών  των  διαγωνιζομένων
επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να
διαπιστώσει  την  εγκυρότητά  τους.  Αν  διαπιστωθεί  πλαστότητα  εγγυητικής  επιστολής,  ο  υποψήφιος
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται
διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου
δεν  είναι  δυνατή  την  ίδια  μέρα,  λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των  προσφορών  και  του  ελέγχου  των
εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές.
Στην  περίπτωση αυτή  η  διαδικασία  συνεχίζεται  τις  επόμενες  εργάσιμες  ημέρες,  εκτός  αν  υφίσταται
σπουδαίος  λόγος  για την  αναβολή της  σε ημέρα και  ώρα που ανακοινώνεται  με τοιχοκόλληση στον
πίνακα  ανακοινώσεων  της  υπηρεσίας.  Τα  δικαιολογητικά  και  οι  προσφορές,  που  δεν  ελέγχθηκαν,
φυλάσσονται  με  ευθύνη  του  Προέδρου  της  Ε.Δ.  Η  εφαρμογή  της  διαδικασίας  καταγράφεται  στο
Πρακτικό της Ε.Δ.

θ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  του  ελέγχου  για  το  σύνολο  των  διαγωνιζομένων,  η  Ε.Δ.  απορρίπτει  τις
προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα
των  διαγωνιζομένων,  που  οι  προσφορές  τους  κρίθηκαν  παραδεκτές.  Ακολουθεί  ανακοίνωση  του
Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με
την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να
υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση ή προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου στ του άρθρου 98 του Ν. 4412/2016 από την ανωτέρω ανακοίνωση. 
Για  την  ημέρα  και  ώρα  της  ανάρτησης  συντάσσεται  αυθημερόν,  με  επιμέλεια  του  Προέδρου  της
Επιτροπής, σχετική  πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής



ενστάσεων  αρχίζει  την  επόμενη της  ανάρτησης  ημέρα.  Η Ε.Δ.  είναι  υποχρεωμένη να επιτρέψει  την
πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των
εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους,
κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/99. Οι ενστάσεις ή οι προδικαστικές προσφυγές γίνονται σύμφωνα με τα
άρθρα 127 και 360 του Ν. 4412/2016.

ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το
έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η
οποία εγκρίνει  το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Αν  υποβληθούν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές, ακολουθείται η
διαδικασία των άρθρων 127 και 361 του Ν. 4412/2016 για την έγκριση του αποτελέσματος και η έκδοση
απόφασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2.

4.2            Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης   

Η διαδικασία έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και η πρόσκληση για την υπογραφή της
σύμβασης γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 105 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 103 και 105 του Ν. 4412/2016. 

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σ'  αυτά  όρων,  η  σειρά  ισχύος  αυτών
καθορίζεται ως κατωτέρω :

1.Το συμφωνητικό.
2.Η παρούσα Διακήρυξη.
3.Η Οικονομική Προσφορά.
4.Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5.Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7.Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8.Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες
τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συμβατικά τεύχη ή  προκύψει  κατά τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  τροποποίησης  των μελετών του
έργου. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.), όπως ισχύουν

σήμερα.
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

•

• Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

• Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο
της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική
μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται
στην Ελληνική. 

• Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  θα  κατατεθούν  από  αλλοδαπές  Επιχειρήσεις  πρέπει,  επί  ποινή
απαραδέκτου,  να  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα  είτε  από  το  Αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  της
διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile» σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της
05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των
εγγράφων  αυτών  γίνεται  είτε  από  Έλληνα  δικηγόρο  είτε  από  το  αρμόδιο  προξενείο  είτε  από  τη
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.



• Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και
εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική
γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων
του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1     Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Του  Ν. 4412/2016  όπως ισχύει
- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
-  Του Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
-  Του  Ν.  4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52)  «Κύρωση του  Κώδικα Νόμων για  το Ελεγκτικό  Συνέδριο»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 

7.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και
του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
κ.λπ. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του ΚΔΕ  και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του
Ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.3414/2005» και  απόφαση   αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05
(Φ.Ε.Κ. Β΄1590)] .

• Οι διατάξεις  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και του
άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων,    διαρρυθμίσεις  στην
έμμεση  και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ.

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται
στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λπ.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1  Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του  ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και  υπόκειται  στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.
4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

8.2 Τα  γενικά  έξοδα,  όφελος  κλπ.  του  Αναδόχου  και  οι  επιβαρύνσεις  από  φόρους,  δασμούς  κ.λπ.
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και (ενδεχομένως) το αντίστοιχο άρθρο της
Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό

Εφόσον  ζητηθούν  εγκαίρως  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  διευκρινίσεις  κ.λπ.  για  τον  διαγωνισμό,
αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

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



αυτής  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  και  γνωρίζει  πλήρως  τις  συνθήκες
εκτέλεσης του έργου. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

               Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 
«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ».

              Προϋπολογισμός του έργου

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  του  έργου  ανέρχεται  σε  60.000,00 Ευρώ  και
αναλύεται σεi:
Δαπάνη Εργασιών 35.530,60
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.395,51
Απρόβλεπταii (ποσοστού  15%iii επί  της  δαπάνης  εργασιών  και  του  κονδυλίου  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
6.288,92 που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016, 
(Αναθεώρηση 172,07)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.612,90 ΕΥΡΩ

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

            Προβλέπεται η Επούλωση λακκουβών της ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ του Δήμου Παλλήνης,  όπου
υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες Ο.Κ.Ω, από τη διέλευση βαρέων
οχημάτων, ή φυσικά αίτια κλπ.

Το υλικό επισκευής των φθαρμένων τμημάτων του  οδοστρώματος, θα εξαρτηθεί από το
μέγεθος της φθοράς καθώς και το πάχος του υφιστάμενου οδοστρώματος και προβλέπεται
από τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης.

Επισημαίνεται ότι,  για  λόγους  διαφάνειας  και  ίσης  μεταχείρισης  αυτών  που  συμμετέχουν  στο
διαγωνισμό,  αλλά  και  συμμόρφωσης  προς  τις  επιταγές  της  Κοινοτικής  νομοθεσίας  και  νομολογίας
(υπόθεση C-496/99 P /  Επιτροπή κατά CAS Succhi  di  Frutta  SpA και  υπόθεση C-454/06 Pressetext
Nachrichtenagentur  GmbH  κατά  Αυστρίας)),  το  φυσικό  και  οικονομικό  αντικείμενο  των
δημοπρατούμενων  έργων  δεν  πρέπει  να  μεταβάλλεται  ουσιωδώς  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της
σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις
της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. 
Ειδικά,  η  διαχείριση  των  «επί  έλασσον»  δαπανών θα  ακολουθεί  τις  προβλέψεις  της  υφιστάμενης
νομοθεσίας άρθρο 156 Ν. 4412/2016, εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη
διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

• να προκαλείται αλλαγή του  «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα
συμβατικά τεύχη, 

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

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

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

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

• να  προκαλείται  αύξηση  ή  να  γίνεται  εισαγωγή  νέων  συμβατικών  δαπανών,  οι  οποίες  δεν  είχαν
αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες,
κ.λπ.).

• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των
«επί έλασσον» δαπανών,  χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής
«ομάδας εργασιών», αλλά:

• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών»,
έως το 20% της δαπάνης αυτής και   ταυτόχρονα  



• με  περιορισμό  του  συνόλου,  αθροιστικά,  όλων  των  μετακινήσεων  από  «ομάδα  εργασιών» σε  άλλη
«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων
(και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού
πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων
εργασιών της σύμβασης.

• Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ (180) και αρχίζει από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

• Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.
 
13.2 Η οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα υποβληθεί  με  το  σύστημα  με  επιμέρους  ποσοστά

έκπτωσης της παραγράφου 2α  του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

• Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

• Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους
του  άρθρου  72  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής,  που  ανέρχονται  σε  ποσοστό  2% επί  του
προϋπολογισμού  της  υπηρεσίας,  εκτός  Φ.Π.Α,  ήτοι  στο  ποσό  των 967,74  ΕΥΡΩ.  Οι  εγγυητικές
επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής,
είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της
παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών
της.  

15.2 Οι  εγγυητικές  επιστολές  περιλαμβάνουν  κατ’ ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή
τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την  ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  Σφάλματα ή
ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό
αν δεν γεννάται σύγχυση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 72 Ν. 4412/2016), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι  13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017     

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού,
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή
της σύμβασης.

15. 5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους
λοιπούς διαγωνιζόμενους μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ε.Σ. σύμφωνα με τα
άρθρα 35,36  του  Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52)  εφόσον  απαιτείται,  είτε  από  την  έκδοση  της  οριστικής



απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας,  είτε από την
έκδοση της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

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

16.1 ……………. προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………………………

• ………………. προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  …………………………
 

• Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 
•

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο  72  Ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει
να  είναι  σύμφωνες  με  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  72  του  Ν.  4412/2016  (π.χ.
απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου,
να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το
ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη,
επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την
απροφάσιστη  καταβολή  του  ποσού,  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  ημέρα  λήψεως  της  σχετικής
ειδοποιήσεως).
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των
μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 17Α: Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-
μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το
ν.  2513/1997 (Α΄139) και  έχουν,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,
επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’ επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή  περισσότερα  πιστωτικά
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

• Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ως  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  παραλαβής  των  προσφορών  στον  διαγωνισμό,  ορίζεται  η  13
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

 Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα
αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα
μετατίθενται  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ημέρα,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Η  απόφαση  αυτή
κοινοποιείται  εγγράφως,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν τη  νέα ημερομηνία,  σε όσους
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο
ΚΗΜΔΗΣ  και  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  διαθέτει.  Αν  και  στη  νέα  αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί
να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί  δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το
εν  λόγω έργο  με  την  εκ  νέου  τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας  που προβλέπονται  στις
διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

• Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό  κατά  τη  διάταξη  του
άρθρου 97 Ν. 4412/2016 για διάστημα ΕΞΙ μηνών  από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

• Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 120 και την παράγραφο 5
του άρθρου 376 στο ΚΗΜΔΗΣ. 



                    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

•

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από  κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.)  ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις  Δημόσιες  Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία  αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών,  εφόσον  αποδεικνύουν  ότι  έχουν  εκτελέσει  έργα  παρόμοια  με  το  δημοπρατούμενο,  από
ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,  β και  γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό  μεταξύ  τους  και  υπό  τον  όρο  ότι  κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση  θα  συμμετέχει  στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου σύμφωνα με το ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία,
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 Τάξη του ΜΕΕΠ για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του Μ.Ε.Ε.Π., με τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016 (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 

Κάθε Οικονομικός Φορέας, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας, οφείλει
να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

• Να μην τελεί σε   πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση  
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  Εθνικές  διατάξεις  Νόμου ή,  προκειμένου  περί
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η
οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

2.  Να  μην  έχουν  καταδικαστεί  αμετάκλητα  οι  διαχειριστές σε  περίπτωση  ομόρρυθμων  (Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων  (Ε.Ε.),εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  Ιδιωτικών  Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος  καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για :



α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της  24ης  Οκτωβρίου 2008,  για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

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

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

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

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

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

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρμόζεται  επίσης όταν το πρόσωπο εις  βάρος  του
οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  µέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου. 

1. Να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης στην Ελλάδα,  και στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος.

2. Να  μην  έχει,  εν  γνώσει  του,  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

3. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη
δημοπρασία).

4. Να  μην  έχει  συνάψει  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  σκοπό  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού

5. Να γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων , λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης

6. Να μην 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.

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

8. Να 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) είναι 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.

9. Να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή
στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

10. Να  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  προς  τις  εργοληπτικές  οργανώσεις,  εφόσον  είναι
εγγεγραμμένη.

11. Να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 12 και 13 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις. 

1. Τεχνική ικανότητα.

………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….. 

• Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει στη δημοπρασία, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας,
οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου
22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πιστοποιητικό εγγραφής
σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. 

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

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών,  απαιτείται  βεβαίωση  εγγραφής  στο  επαγγελματικό  μητρώο  της  χώρας  προέλευσής  της,
σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ .

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

 
• Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλόλητας 

Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 13 του άρθρου 22 αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά της παρ. 23.2.2,
που  αφορούν  τόσο  τις  μεμονωμένες  επιχειρήσεις  όσο  και  όλα  τα  μέλη  των  κοινοπραξιών,  με  τις
διακρίσεις της παρ. 23.2.1: 

•        Οι  εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκομίσουν, εφόσον κατέχουν,
«Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική
απόφαση.  Η  Ενημερότητα Πτυχίου απαλλάσσει  από την υποχρέωση προσκόμισης των αντίστοιχων
επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, εκτός της περίπτωσης γ΄, η οποία δεν
τις αφορά. Για όσα από τα επιμέρους δικαιολογητικά των περιπτώσεων του άρθρου 22 δεν αναφέρονται
στην  ενημερότητα  πτυχίου  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  23.2.2.α. Η
Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής
των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται
στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ημερομηνία αυτή, προσκομίζεται  υπεύθυνη δήλωση
(του  μεμονωμένου  υποψήφιου  ή  του  μέλους  της  υποψήφιας  κοινοπραξίας)  ότι  ο  συμμετέχων  είναι
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και είναι σε θέση να αποδείξει
την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. 
Οι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές  επιχειρήσεις χωρίς  Ενημερότητα  Πτυχίου,
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου γ΄. 



     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ.
α΄ έως  γ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών της
χώρας  τους,  οπότε  απαλλάσσονται  της  υποχρέωσης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  εκείνων  που
μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

23.2.2. α. Για τις περιπτώσεις 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 13 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση
που υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει
ότι: 

ι)  η επιχείρηση  δεν τελεί  σε πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε Εθνικές διατάξεις Νόμου, 

ιι) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής, 

ιιι)  α) Δεν  έχει,  εν  γνώσει  του,  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  β)  η  επιχείρηση  δεν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες
δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη δημοπρασία),  γ) δεν έχει συνάψει συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  δ) λόγω της συμμετοχής του
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης δεν προκαλείται σύγκρουσης συμφερόντων
κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/16, ε) δεν 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,  στ) δεν  έχει  επιδείξει  ο
οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  ζ) μπορεί ο οικονομικός φορέας
να  επιβεβαιώσει  ότι:  1)  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, 2) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 3) είναι σε θέση να
υποβάλλει  χωρίς  καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 4) 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,  η)  είναι  εγγεγραμμένος  στα  σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

iv) το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου όπως αυτά
ισχύουν.

β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή
του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης,
όσον  αφορά  στην  καταβολή  των  φόρων  και  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  σύμφωνα  με  τη
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. και
για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί   στην Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.

Οι επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και
δεν  κατέχουν  Ενημερότητα  Πτυχίου, έχουν  ειδικά  την  υποχρέωση  να  προσκομίσουν Υπεύθυνη
Δήλωση όπου θα αναφέρονται ι)  ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να
υποβάλλεται σχετική  αρνητική Υ.Δ.), ιι)  τα πρόσωπα (ονομαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της
επιχείρησης  και  έχουν  υποχρέωση  ασφάλισης  στο  ΤΣΜΕΔΕ.  Τα  αποδεικτικά  ασφαλιστικής
ενημερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την
ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως
άνω στελεχών  προς  το  ΤΣΜΕΔΕ.  Δεν  απαιτείται  προσκόμιση  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από
άλλα ταμεία, στα οποία ενδεχομένως είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη (π.χ. τέως ΤΠΕΔΕ). 

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να αντικατασταθούν



με ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης)
ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση.  Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν
λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

γ.  Για τις  εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την
τελευταία πενταετία,  συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους,  από τα οποία στοιχεία
αποδεικνύεται  ότι  έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και  ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Τα
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν
αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά.

δ. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές
ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις. 

23.2.3    Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β, γ και δ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους  δεν
προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται
έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των  έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας
παραλαβής των προσφορών. 
Ειδικά οι  υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις,  που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών,  πρέπει  επίσης  να  φέρουν  ημερομηνία  εντός  του  τελευταίου  μηνός  πριν  τη
δημοπράτηση. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο, β) τα λοιπά δικαιολογητικά
σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στην υποσημείωση 32). Όλα τα
δικαιολογητικά  πρέπει  να  περιέχονται  στον  σφραγισμένο  φάκελο των  δικαιολογητικών.  Τα
δικαιολογητικά  παραμένουν  στο  φάκελο  και  δε  νοείται  επίδειξη  και  απόσυρσή  τους  από  τους
διαγωνιζόμενους.
Εφόσον διαπιστωθεί  καθ’ οιονδήποτε  τρόπο  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  υπέβαλε  ψευδή δήλωση κατά  την
παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την
παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκομίζει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 22, προκειμένου να
αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 23.2.2.α) ως και :

α.  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση ή διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή σε
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  Εθνικές
διατάξεις Νόμου.

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

β. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου ή  ανάλογο  έγγραφο  Δικαστικής  Αρχής  της  χώρας  προέλευσης,  που
αφορά  τα  πρόσωπα του  άρθρου  22.2  και  τα  αντίστοιχα  κατά  το  δίκαιο  της  αλλοδαπής  επιχείρησης
πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη
βεβαίωση  ενώπιον  δικαστικής  αρχής  ή  Συμβολαιογράφου,  περί  των  αδικημάτων  που  αφορούν  οι
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις
καταδίκες  αφορά  αδίκημα  που  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  αποκλεισμό  του  διαγωνιζομένου,
προσκομίζεται  η  καταδικαστική  απόφαση προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  το  αδίκημα  αφορά  την
άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

γ.  Υπεύθυνη δήλωση για το  ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων,  συνοδευόμενη από:  (α)
πίνακα  όλων  των  υπό  εκτέλεση  έργων  και  (β) τις  βεβαιώσεις  των  αρμοδίων  υπηρεσιών  για  το
ανεκτέλεστο  μέρος  κάθε  εργολαβίας  που  εκτελεί  είτε  αυτοτελώς  είτε  σε  κοινοπραξία    κατά  την
ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

• Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

• Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς



Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού,
σφραγισμένο φάκελο  δικαιολογητικών  συμμετοχής και  σφραγισμένο  φάκελο  Οικονομικής
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.1 Ο σφραγισμένος  φάκελος  των δικαιολογητικών συμμετοχής  περιέχει επί  ποινή αποκλεισμού  όλα τα
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή
αποκλεισμού): 

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

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ του καταστατικού
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό. Η Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί
το  δικαίωμα  αμφισβήτησης  του  δικαιώματος  εκπροσώπησης,  κατά  τον  επανέλεγχο  των
δικαιολογητικών πριν την σύναψη της σύμβασης. 

Εφόσον η επιχείρηση  δεν αμφισβητήσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ.
4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της, η
εκπροσώπηση τεκμαίρεται.

Όταν  προσκομίζεται  Ενημερότητα  Πτυχίου,  από  την  οποία  προκύπτει  η  νομιμοποίηση  του
προσώπου  που  υπογράφει  την  προσφορά,  δεν  υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση, εκτός  αν  είναι
απαραίτητη  για  τη  νομιμοποίηση  της  υπογραφής  προσώπου  που  δεν  προκύπτει  από  την
Ενημερότητα Πτυχίου (λόγω  αλλαγής στα πρόσωπα που δεσμεύουν με την υπογραφή τους την
εργοληπτική επιχείρηση).

3. Σε  περίπτωση  διαγωνιζόμενης  Κοινοπραξίας, υποβάλλεται  δήλωση  ή  ιδιωτικό  συμφωνητικό
υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας.
Δηλώνονται  επίσης  και  τα  ποσοστά  συμμετοχής  των  κοινοπρακτούντων  μελών  (εφόσον
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε κοινοπραξία).   

4.     Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την  νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την
προσφορά για  λογαριασμό  της  εργοληπτικής  επιχείρησης,  όπως  ορίζεται  στην  παρ.  3.3  της
παρούσας Διακήρυξης. 

Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχίου,
ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

5. Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης μετοχών . Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και  υποβάλλουν  περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκομίζονται τα ακόλουθα
στοιχεία : 

         α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο),
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας,  το πολύ τριάντα
εργάσιμες  ημέρες πριν  από  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  (η  ημερομηνία  έκδοσης  της
σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), καθώς και  πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά
τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές (το πιστοποιητικό αυτό
καλύπτεται από την Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκομίζεται).

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

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

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

         γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου
των μετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήμερο πριν την υποβολή της προσφοράς. 

         Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης
επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

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

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

         ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών. 
         γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%),

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 
         δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι

μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι  γνωστοί.  Η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  δε  μπορεί  να  κρίνει  την



επάρκεια  της  αιτιολόγησης,  αν  όμως  επιδείξει  τη  δυνατότητα  απόκτησης  ή  σύνταξης  της
κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 

         Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και όσα εξ
αυτών  προέρχονται  από  δημόσιες  αρχές  να  είναι  επικυρωμένα  από  αρμόδια  αρχή  της  χώρας
εγκατάστασης. 

24.2 Ο  σφραγισμένος  φάκελος  «Οικονομικής  Προσφοράς»  περιέχει  συμπληρωμένο  το  έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το  έντυπο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  υπογράφεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  τον  νόμιμο
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται από
τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν
αρνηθεί  να  τα  μονογράψει  ο  διαγωνιζόμενος,  τα  μονογράφει  η  Ε.Δ..  Επίσης,  εφόσον  λείπουν,
συμπληρώνονται  από  τον  προσφέροντα  μετά  το  άνοιγμα  των  προσφορών  τα  ονοματεπώνυμα  των
προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται
λόγος αποκλεισμού από τη δημοπρασία.  

Επισημαίνεται ότι: 
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους
ποσοστό  έκπτωσης  ομάδας  εργασιών  του  εντύπου  της  οικονομικής  προσφοράς, ολογράφως  και
αριθμητικώς. 
β)  η  ολόγραφη  αναγραφή  των  επιμέρους  ποσοστών  έκπτωσης  υπερισχύει  της  αντίστοιχης
αριθμητικής. 
γ)  Αν  παρουσιαστούν ελλείψεις  στην  αναγραφή  των  στοιχείων  της  οικονομικής  προσφοράς  (πλην
εκείνων  που  επιφέρουν  αποκλεισμό),  διαφορές  μεταξύ  της  ολόγραφης  και  της  αριθμητικής  τιμής  ή
λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις 

25.1 Η  έγκριση  κατασκευής  του  δημοπρατούμενου  έργου  αποφασίστηκε  με  την  αριθ.418/2016  Απόφαση
Οικονομικής  Επιτροπής  Περιφέρειας  Αττικής  και  η  διάθεση  της  σχετικής  πίστωσης  με  την  αριθμ.
39065/28-11-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

25.2      Η παρούσα σύμβαση  υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες και τις απαγορεύσεις που
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία

25.3         Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου
που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

ΓΕΡΑΚΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΠΛΗ

Τοπογράφος Μηχ/κός

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑ

Τοπογράφος Μηχ/κός

 

           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΥ 

               ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΓΑΣ

          Πολιτικός Μηχ/κός - Αρχιτέκτων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.M.: 20/2016

Κ.Α:30-7333.0038
Προϋπ 60.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η Επούλωση λακκουβών της ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ του Δήμου Παλλήνης,
όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες Ο.Κ.Ω, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων,
ή φυσικά αίτια κλπ.
Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς καθώς και το
πάχος του οδοστρώματος, θα γίνεται ως ακολούθως:

1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μικρής έκτασης – μικρού βάθους) προετοιμασία του σκάμματος
με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα
διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, ασφαλτική προεπάλειψη,
ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική βάση Α265 πάχους 5cm, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά
προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.
2. Φθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μεγάλης έκτασης – μεγάλου βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με
καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ΄ όλο το βάθος της λακκούβας και θα
διαμορφώνεται διατομή ορθογώνιου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, -  η κατασκευή υπόβασης
συμπυκνωμένου  πάχους  περίπου  10εκ,  η  κατασκευή  βάσης  συμπυκνωμένου  πάχους  περίπου  10εκ.,  η
ασφαλτική  προεπάλειψη  και  ασφαλτική  βάση  Α265  πάχους  5cm.,  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά
προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο του έργου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 48.387,10 € χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ (24%) 60.000,00 € και
θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 180 (εκατόν ογδόντα) ημερολογιακές
ημέρες.
H διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α 30-7333.0038 του προϋπολογισμού του έτους
2016 του Δήμου Παλλήνης για το ποσό των 60.000,00 €.

Το έργο θα δημοπρατηθεί και κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-
2016) άρθρο 117, Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και του Π..368/94
αντίστοιχα και  των Π./των 609/85 & 171/87,  και  του Ν.2576/98 περί  εκτέλεσης Δημοσίων Έργων,  του
Ν.3263/2004 και του Ν.3669/2008, Ν.4412/2016 καθώς και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες
της επιβλέπουσας υπηρεσίας.



Για τη συμμετοχή στον  διαγωνισμό,  θα απαιτηθεί  η έκδοση εγγυητικής  συμμετοχής  ύψους 2% επί  του
προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ ήτοι 967,74 €.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ      06 -  10 -2016

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

 Νικόλαος Λιόγας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ – Αρχιτέκτων 

με βαθμό Β'  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ       06 - 10 -2016

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κυκλοφοριακών Έργων

Μπίθα Δήμητρα

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ       06 - 10 -2016

Κουμπλή Αικατερίνη

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ



ΕΡΓΟ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προυπ 60.000,00 Ευρώ

ΚΑ  :  30-7333.0030 Πηγή Ιδιοι Πόροι

Χρήση 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Εργασία Αριθ. Τιμολ. Κωδ. αναθ. Ποσότητα Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1.1 ΟΔΟ 4720Α M2 1000,00 20,22 20220,00
 ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  (ΟΔΟΝ.ΟΔΟ 2)

2
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

1.2 ΟΔΟ 4720Α M2 650,00 23,42 15223,00

Άθροισμα ομάδας Ασφαλτικά   35443,00

ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ
1 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  (ΟΔΟ Ε16) 2.1 ΗΛΜ 108 Μήνας 2,00 43,80 87,60

Άθροισμα ομάδας Σήμανση – Ασφάλιση 87,60

Αθροισμα δαπάνης εργασίας 35530,60
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% 6395,51

Σύνολο 41926,11

Απρόβλεπτα 15% 6288,92
Aναθεώρηση 172,07

Προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 48387,10

11612,90

60000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΛΛΗΝΗ 06-10-2016 ΠΑΛΛΗΝΗ 06-10-2016 ΠΑΛΛΗΝΗ 06-10-2016

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ Δήμου Παλλήνης Η Προϊσταμένη Τμ.

Κυκλοφοριακών Έργων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑ ΚΟΥΜΠΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ – Αρχιτέκτων Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

με βαθμό Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.M.:  20/16 ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Είδος
Μονάδας

Τιμή
Μονάδας

 ΜΕ 3Α  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  (ΟΔΟΝ.ΟΔΟ 1)

Φ.Π.Α.   24 %

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (με ΦΠΑ )



                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.M.: 20/2016

Κ.Α:30-7333.0038
Προϋπ 60.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ

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 Δημοπράτησης που ορίζονται
στη Διακήρυξη.

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 Δημοπράτησης.

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

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

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

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

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων



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

1.4 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  εργοταξιακών  χώρων,  διαρρύθμισης  αυτών,  ανέγερσης  γραφείων,
εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου,  εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού  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 Δημόσιο
(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.

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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα
τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα,
εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

 1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

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

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

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

1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του



έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
 
1.17 Η δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγμάτων  και  πινάκων  οπλισμού  σκυροδεμάτων  (όταν  αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

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

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

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

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

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

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

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

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

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

1.27 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την  εφαρμογή
ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών  αγκύρωσης
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα
των παραπάνω εργασιών.



1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων
κ.λ.π.,  με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και  ασφαλτομιγμάτων,  μελέτες
ικριωμάτων κλπ.

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

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

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

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

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

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις
αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα,
τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 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) Διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  αγωγοί  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  από
σκυρόδεμα, PVC κλπ

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

DN / DM 



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

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

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

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

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

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

ΒN / 240
 
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

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



Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε
ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

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

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

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  
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΑΤ 1.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  (ΟΔΟΔΟ.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ 4720Α

Πλήρης  αποκατάσταση  λακκούβων  σε  οδοστρώματα.  περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  τομής
ασφαλτοτάπητα , με ασφαλτοκόπτη, η εκσκαφή των λάκκων, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση,  η ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική
στρώση και ασφαλτική βάση Α265 πάχους 5cm. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά
(και της ασφάλτου) καθώς και οι πάσης φύσεως μεταφορές αυτών επί τόπου του έργου. Η διατομή του
σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ' όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή
ορθογώνιου σχήματος.

Τιμή ανά   m  2 είκοσι ευρώ & είκοσι δύο λεπτά   (20,22 €)  

ΑΤ 1.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 3Α ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ
(ΟΔΟΔΟ.1)

Κωδικός αναθεώρησης :   ΟΔΟ 4720Α  
Πλήρης  αποκατάσταση  λακκούβων  σε  οδοστρώματα.  περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  τομής

ασφαλτοτάπητα , με ασφαλτοκόπτη, η εκσκαφή των λάκκων, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων  εκσκαφής  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  η  κατασκευή  υπόβασης   συμπυκνωμένου  πάχους
περίπου 10εκ, η κατασκευή βάσης  συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ., η ασφαλτική προεπάλειψη
και  ασφαλτική  βάση  Α265  5  cm.  .  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  εργασίες  και  τα  υλικά(και  της
ασφάλτου)  καθώς  και  οι  πάσης  φύσεως  μεταφορές  αυτών  επι  τόπου  του  έργου.  Η  διατομή  του
σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ' όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή
ορθογώνιου σχήματος.

Τιμή ανά   m  2 είκοσι τρία ευρώ & σαράντα δύο λεπτά   (23,42 €)  

Ομάδα ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΤ  2.1  ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ  ΦΑΝΟΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ
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ΚΙΝΔΥΝΟΥ  (ΟΔΟΕ16)
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 108
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200
mm,  με  μονόπλευρο  φωτιστικό  στοιχείο  LED,  κατηγορίας  L7  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12352,  με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένωνέργων, είτε ως
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά

· η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται

· ο έλεγχος λειτουργίας

· η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.

Τιμή ανα μήνας σαράντα τρία ευρώ & ογδόντα λεπτά   (43,80 €)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΕΡΑΚΑΣ      06 -  10 -2016

Ο  Προϊστάμενος 
Δ/νσης  Τ.Υ.

 Νικόλαος Λιόγας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ –
Αρχιτέκτων με βαθμό Β'  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΓΕΡΑΚΑΣ 06-10-2016

Μπίθα Δήμητρα
Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΓΕΡΑΚΑΣ 06-10-2016

Αικατερίνη Κουμπλή
Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιθάκης 12
Ταχ.Κώδικας:153 44

ΕΡΓΟ:

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του Ν. 3669/08)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ιθάκης 12
Ταχ.Κώδικας:153 44

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του Ν. 3669/08)

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 
λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του 
Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

---------------------------



Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα Εργασίες
Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες

μονάδες (%)
Ολογράφως Αριθμ.

1η ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

2η ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων



B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας μετά
την έκπτωση σε

ευρώ

1η ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 35.443,00
2η ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 87,60

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ= 35.530,60 Κατά τη
προσφορά

ΣΔΕ=

                                                 ΣΣ-ΣΔΕ                35.530,60  -
Μέση έκπτωση Εμ= = --------------------- = ----------------------------------------------   =   ………………… %

                                                    ΣΣ                                 35.530,60



Από μεταφορά: 35.530,60 Από μεταφορά:

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%ΧΣΣ=
6.395,51 18% ΣΔΕ=

Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 6.288,92 15% ΣΔΕ=

Σύνολο Σ1 48.215,03 Π1=

Αναθεώρηση 172,07 (1-Εμ) 172,07 =

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

ΓΕΡΑΚΑΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Συντάχθηκε

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΠΛΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΘΑ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

 Τ.Υ. Δήμου Παλλήνης

 

ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.     418/2016 Απόφαση Οικ. Επιτροπής 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ

A.M.: 20016

Κ.Α:30-7333.0038

Προϋπ 60.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

Γ Ε Ν Ι Κ Η  - Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1.1. Στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων διατυπώνονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει από
τον ανάδοχο η εκτέλεση όλων των  απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών,  σύμφωνα με  την  μελέτη  της
Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  για  το  έργο:  “ΕΠΟΥΛΩΣΗ  ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2016 ΔΕ
ΑΝΘΟΥΣΑΣ”

1.2. Συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι η προκύπτουσα από τον Προϋπολογισμό προσφοράς 
του αναδόχου. Στο ποσό αυτό θα προστίθεται ο Φ.Π.Α (24%) που βαρύνει τον κύριο του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το όλο έργο θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές έργων οδοποιίας, την υπ΄ αριθμ. 20/2016 μελέτης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και τις αναφερόμενες στα άρθρα της Διακήρυξης της δημοπρασίας ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  υποβολή  προσφοράς  στην  Δημοπρασία  αποτελεί  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  οι  διαγωνιζόμενοι  έχουν
επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών
και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού,  κυρίως σε ότι  αφορά τις  πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών,
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και
αποθήκευση  υλικών,  δυνατότητα  εξασφάλισης  εργατοτεχνικού  εν  γένει  προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού
ρεύματος  και  οδών  προσπέλασης,  τις  συνήθως  επικρατούσες  μετεωρολογικές  συνθήκες,  τις  διάφορες
διακυμάνσεις της στάθμης νερών, ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στο τόπο του έργου, την διαμόρφωση
και  κατάσταση  του  εδάφους,  του  είδους,  την  ποιότητα  και  ποσότητα  των  υπαρχόντων  στην  περιοχή
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που με
οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις ενέργειες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με
τους όρους της σύμβασης.
Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της
σύμβασης,  δεν  τον  απαλλάσσει  από τις  ευθύνες  για  την  πλήρη συμμόρφωσή του  προς  τις  συμβατικές
υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



4.1. Σε περίπτωση που θα παρουσιάζονται διαφορές για ένα και το αυτό θέμα μεταξύ των συμβατικών 
στοιχείων, επικρατεί η σειρά προτεραιότητας αναγραφής για κάθε ένα από τα αμφισβητούμενα στοιχεία, 
όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.
4.2.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  εκπονήσει  και  προσκομίσει  οποιαδήποτε  μελέτη  που  αφορά  το
συγκεκριμένο έργο και θα ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 
4.3. Ο εργολάβος υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης του έργου
καθώς και αυτών που καθορίζονται στα τεύχη, και δεν δικαιούται χωρίς προγενέστερη έγγραφη εντολή του
εργοδότη καμία τροποποίηση αυτών
4.4.  Ο  εργολάβος  υποχρεώνεται  πριν  την  εφαρμογή  των  σχεδίων  να  προβαίνει  στον  συσχετισμό  και
αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών οφείλει να ζητήσει
εγγράφως και εγκαίρως από τον εργοδότη την σχετική διόρθωσή τους.
4.5. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των σχεδίων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία υπό τον
όρο  της  ειδοποίησης  του  εργολάβου  περί  αλλαγής  και  της  έγκαιρης  χορήγησης  των  νέων  σχεδίων.  Ο
εργολάβος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την αλλαγή αυτή.
4.6.  Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  καταθέσει  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  για  το  έργο,  που  πρόκειται  να
εκτελεσθεί, σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.1. Η σύμβαση για το έργο:
“ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ”
θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση της δημοπρασίας  (Συνοπτικό Διαγωνισμό) σύμφωνα με το άρθρο
117 του Ν.4412/2016 και για συνολικό χρηματικό ποσό, αυτό που θα προκύψει από την Δημοπρασία.
5.2. Ο διαγωνιζόμενος υπέρ του οποίου κατακυρώνεται η δημοπρασία, μετά την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της
έγκρισης  της  Δημοπρασίας,  καλείται  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  σε  30  ημέρες,
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή.
5.3.  Σε  περίπτωση  στην  οποία  ο  μειοδότης  δεν  εμφανιστεί  μέσα  στην  παραπάνω  προθεσμία  ή  δεν
προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε
εγγύηση συμμετοχής του στην δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου  26  του Π.Δ.  609/85  όπως  ισχύει  με  την  κωδικοποίηση του Ν.3669/08.  Εκτός  από την  μη
εμφάνιση του μειοδότη, συνιστά λόγο για έκπτωση και η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση της απαιτούμενης για
την  υπογραφή  της  σύμβασης  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  (άρθρο  27  Π.Δ.  609/85)  όπως  ισχύει  με  την
κωδικοποίηση του Ν.3669/08.
5.4. Η εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 36 παρ. 2 του Π.Δ/τος 609/85 όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο του έργου, εγγύησης καλής
εκτέλεσης, η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της μελέτης και
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3263/04  όπως  ισχύει  με  την  κωδικοποίηση  του  Ν.3669/08  και  του
Ν.4412/16
6.3. H εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
6.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτει   στο σύνολό της την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του Αναδόχου, που θα προκύψει εξ αιτίας
του έργου.
6.5. Το σύνολο της εγγύησης μειώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, κατά ποσοστό 5% επί
της αξίας των επιμετρηθεισών εργασιών, των οποίων η επιμέτρηση εγκρίθηκε από την Υπηρεσία.
6.6. Οι υπόλοιπες εγγυήσεις αποδίδονται μετά από έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την
σύνταξη  του  τελικού  λογαριασμού.  Πριν  από  αυτήν  επιτρέπεται  αποδέσμευση  μέρους  των  παραπάνω
εγγυήσεων μετά την συντέλεση προσωρινής παραλαβής και την σύνταξη του τελικού λογαριασμού. Πριν
από αυτή επιτρέπεται  αποδέσμευση μέρους  των παραπάνω εγγυήσεων μετά την συντέλεση προσωρινής
παραλαβής μετά από αίτηση του Αναδόχου και εφ΄ όσον κριθεί ότι οι απομένουσες εγγυήσεις εξασφαλίζουν
τα συμφέροντα του κυρίου του έργου και μέχρι του 40 % της αρχικής εγγύησης.



ΑΡΘΡΟ 7 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

7.1. Για τη αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται μέγιστη προθεσμία 180 (ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ) 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στο χρόνο
αυτό περιλαμβάνονται και οι χρόνοι για τις δοκιμές του έργου. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν 
αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότου. Η παράταση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΠΔ/τος 609/85 άρθρο 36. όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου (χρονοδιάγραμμα). Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να
επιφέρει τροποποιήσεις σ΄αυτό εάν το κρίνει συμφέρον για το έργο.
Το  πρόγραμμα,  θα  αρχίζει  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  και  θα  καλύπτει  όλες  τις
αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες.
7.2. Το παραπάνω χρονικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου, μετά την έγκρισή του από την Υπηρεσία,
γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ/τος 609/85 άρθρο 32, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08..
7.3.  Εφιστάται  η  προσοχή  του αναδόχου στην  ανάγκη  να τηρηθεί  η  προθεσμία  του έργου με  απόλυτη
ακρίβεια. Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια με
ή χωρίς υπερωρίες, ως και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση
από την υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε
αποζημιώσεως. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή νυχτερινή απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με
μέριμνα και έξοδα αναδόχου.
Η Υπηρεσία θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.
7.4. Μετά την περαίωση της προθεσμίας του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία
αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση
του κτιρίου για τους επόμενους 15 μήνες από την ημερομηνία της βεβαιούμενης περαίωσής του κατά τις
διατάξεις του σχετικού άρθρου 54 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Στην  περίπτωση  που  ο  εργολάβος  δεν  εκπληρώνει  τις  από  την  σύμβαση  υποχρεώσεις  του  ή  δεν
συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 άρθρο 47, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

10.1. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου, ισχύουν
οι ποινικές ρήτρες που καθορίζονται από το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση 
του Ν.3669/08.
10.2. Οι λόγω υπέρβασης προθεσμιών επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, κρατούνται από τις πιστοποιήσεις 
πληρωμής του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη διατύπωση.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



11.1. Αν μετά την απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη εκτέλεσης 
νέων εργασιών, ή μη εκτέλεση συμβατικών, θα εφαρμόζεται ανάλογα, το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85, όπως 
ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.
11.2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 43 
του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.
11.3. Στις νέες τιμές θα εφαρμοστεί η τεκμαρτή έκπτωση που προκύπτει από την δημοπρασία και θα 
προστεθεί ΓΕ & ΟΕ 18%.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 1418/84 και του άρθρου 41 του 
Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

13.1. Ο καθορισμός από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης  των
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κλπ) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε
μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή
χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του κτιρίου.
13.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια
λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας,
κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα κτιρίου (όπως π.χ οι τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσματα κλπ) πρέπει
να είναι άρτιο, και αρμονικό ως προς την έμμεση σύνδεσή του με το περιβάλλον.
13.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται
στην  συμπλήρωση  ή  επανόρθωση  στον  χρόνο  που  θα  ορίζει  η  Υπηρεσία,  αλλιώς  ή  Υπηρεσία  έχει  το
δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου και με τιμή που θα ζητήσει ο
νέος κατασκευαστής. Γενικά θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 46 και 47 του Π.Δ/τος 609/85, όπως
ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η πραγματοποίηση των πληρωμών προς τον εργολάβο θα γίνεται τμηματικά και με βάση πιστοποιήσεις και 
λογαριασμούς που θα συντάσσονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ/τος
609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής
εγκριτικής απόφασης αυτού.  Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση
εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ' αυτόν. Πριν από την θεώρηση
του τελικού λογαριασμού καθώς  και  όλων των  ενδιάμεσων λογαριασμών,  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  φέρει
βεβαίωση  του  αρμόδιου  Υποκαταστήματος  του  Ι.Κ.Α.  και  λοιπών  Ταμείων  ότι  εξοφλήθηκαν  όλες  οι
σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησης κατά την διάρκεια των 
έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
26 παρ. 4 του Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

17.1 Όλα τα υλικά κλπ.  που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι  της καλύτερης ποιότητας  της αγοράς,  χωρίς
βλάβες  ή  ελαττώματα.  Τα  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  κατά  προτίμηση  από  την  εγχώρια  βιομηχανία  και



σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα.
17.2  Επίσης  όλα τα  υλικά για  την  εκτέλεση των έργων θα είναι  απολύτως σύμφωνα με  τα συμβατικά
δεδομένα,  τους  ισχύοντες  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  των  Υπουργείων,  Εμπορίου  και  Ενέργειας-
Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς επίσης και με συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης 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.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύσει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που 
χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στην σύμβασή του.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

19.1  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  χωρίς  καμία  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  να  προβεί  στην  λήψη  των
απαραίτητων μέτρων  ασφαλείας  όπως  αυτά  προβλέπονται  από την  παρ.  4  του  άρθρου  34  του Π.Δ/τος
609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08 και από το ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου. Η δαπάνη αυτή
περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους κλπ.
19.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάει με δαπάνη του τα παραδιδόμενα από τον κύριο του έργου προς
χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις
(υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της
εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόμενες από την
Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
19.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος
έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει γύρω από το έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε απαιτηθείσα
προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόμενη από το προηγούμενο της παρούσας, τα απορρίμματα, εργαλεία και
ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων
κλπ. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κλπ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή
επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία π.χ. των κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους ήταν
αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα κλπ. να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους
πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την παράδοση του
έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή των προδιαγραφών της
παρούσας.
19.4 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κλπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την
εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιονδήποτε λόγο, προς αποφυγή
κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες
εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων και
εργοταξίων.
Εάν μέσα σε δέκα μέρες από την έγγραφο υπόμνηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί  στην
έναρξη και μέσα σε εύλογη προθεσμία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του
αναδόχου  και  εκπίπτεται  η  δαπάνη  από  την  πρώτη  πληρωμή,  ενώ δεν  βεβαιώνεται  και  η  εμπρόθεσμη
εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού για τον λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

21.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό
κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 και του
Π.Δ/τος  609/85  όπως  ισχύουν  με  την  κωδικοποίηση  του  Ν.3669/08.  Επισημαίνουμε  ότι  ισχύουν  οι
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-2012.
21.2.  Για  ελαττώματα  που  διαπιστώνονται  κατά  την  διάρκεια  των  εργασιών  και  μέχρι  της  οριστικής
παραλαβής,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  46  του  Π.Δ/τος  609/85,  όπως  ισχύει  με  την



κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  ανακοινώσει  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  κατά  την  διάρκεια  της
εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές διαφόρων
Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας κλπ.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

23.1.  Κατά  την  εκτέλεση των  εργασιών  θα τηρείται  ημερολόγιο  έργου,  σύμφωνα με  το  άρθρο 33  του
Π.Δ/τος 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.
23.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για
έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχετική τομή, όπως εκτελούνται, επί
των οποίων θα σημειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι
εμφανή είτε αφανή.
23.3. Οι επιμετρήσεις που θα συντάσσονται και θα συνοδεύουν τις πιστοποιήσεις θα είναι σύμφωνες με το 
άρθρο 38 του ΠΔ 609/85, όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.
23.4. Για τις αφανείς εργασίες των διακριτών τμημάτων του έργου που ενσωματώνονται συμβατικά σε αυτό,
θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο ολοκλήρωσή τους, πρωτόκολλα αφανών εργασιών όπου θα βεβαιώνεται 
ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την μελέτη, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 38 του Π.Δ/τος 609/85), όπως ισχύει με την κωδικοποίηση του Ν.3669/08.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

24.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ 609/85, όπως ισχύει με
την κωδικοποίηση του Ν.3669/08, καθώς και των συμβατικών τευχών, τόσο για την εφαρμογή, όσο και για
την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που
ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη.
24.2.  Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  εξ  ολοκλήρου  μόνος  υπεύθυνος  για  την  εκλογή  των  υλικών  που  θα
χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών
προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*.

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 την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-
5-01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-  02,  στο  χρονοδιάγραμμα  των  εργασιών,  καθώς  και  τις  ενδεχόμενες
τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες  αναπροσαρμογές  των  μελετών  κατά  τη  φάση  της  μελέτης  και  της
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
β. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ.
111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.42- 49).
Για την 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. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)
και συγκεκριμένα :
α.  Να διαβιβάσει  στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας  πριν  από την έναρξη  των  εργασιών,  την εκ  των
προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για  εργοτάξιο  με  προβλεπόμενη  διάρκεια  εργασιών  που  θα
υπερβαίνει  τις  30  εργάσιμες  ημέρες  και  στο  οποίο  θα  ασχολούνται  ταυτόχρονα  περισσότεροι  από  20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ.
12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του
άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β.  Να ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής
μελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή  εφαρμογής)  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει  ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία),  σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ.  Να αναπροσαρμόσει  τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης  της  εγκεκριμένης  μελέτης  και  για  τις  οποίες  θα  απαιτηθούν  τα  προβλεπόμενα  από  την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
-------------------------------
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που 
ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙ-ΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). Το ΣΑΥ αποσκοπεί 
στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται 
στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη  
συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).
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 την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ.
πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 
3850/10 (αρ.8 παρ.1 και 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 και 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 κοινοποιεί-
ται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η 
υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία 
κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας 



και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), 
οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο 
των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των
αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας.Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και
στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα
εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προ-
τέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το
ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Ερ-
γασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπό-
χρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από
το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύ-
κλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελί-
δα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας
και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σή-
μανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).
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β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους
εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II,
παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα
μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).
δ. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων
βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96
(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : προστα-
τευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημε-
ρώσει 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.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. ο-
ικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων
από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:
«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών
κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφο-
ρία 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης,
στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91
(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32)
και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
11/14
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες :
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνη-
σης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξο-
πλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ )
: ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ
304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2)
και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το
ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και 
ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά 
περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας
και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 
3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 
155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 )

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ      06 -  10 -2016

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

 Νικόλαος Λιόγας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ – Αρχιτέκτων 

με βαθμό Β'  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ 6-10-2016

Μπίθα Δήμητρα

Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ 6-10-2016

Αικατερίνη Κουμπλή

Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.M.: 20/2016 

Κ.Α:30-7333.0038
Προϋπ 60.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  &  ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)

 1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του
έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης μετατροπών, επισκευών κ.α. καθ'
όλη την διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής :
Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου,
Οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να
λαμβάνονται υπ'  όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης
συντήρησης επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών και ακόμη και κατεδάφισης.
Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη - χρήστη.

1.1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Είναι έργο οδοποιίας και θα χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους των περιοχών αλλά και από 
διερχόμενους.

1.2 ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔE ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην επούλωση λακκουβών – αποκατάσταση 
φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ  ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.

Συντάκτης του Φ.Α.Υ., θα οριστεί  μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ/ΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

2. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται
κυρίως για λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής  σε  Φυσικά Μέρη ως εξής :

 Στις  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν  για  την  ολοκλήρωση  και  ασφαλή  λειτουργία  του
συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ,ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΝΥΧΤΑ(ΦΩΤΕΙΝΑ
ΣΗΜΑΤΑ,ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ)
ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

2.2 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2.2.1 ΥΛΙΚΑ

2.2.1.α Ασφαλτική βάση Α265 
2.2.1.β             Ασφαλτική προεπάλειψη
2.2.1.γ             Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
2.2.1.δ             Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου Ε16
2.2.1.ε

2.3 "ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ" ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(επισυνάπτονται σχέδια σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας).

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

1. Υδρευσης
2. Αποχέτευσης
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3. Λοιπών δικτύων εντός δοκιμών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
3.2 ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Για την γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου.

1.
2.
3.
4.

3.3 ΘΕΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΠΟΥ  ΥΠΟ  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ  ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

1. Αμίαντος και προϊόντα αυτού
2. Υαλοβάμβακας
3. Πολυουρεθάνη
4. Πολυστερίνη
5. #Αλλα υλικά

3.4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
(Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου).

ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟ

3.5 ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.6 ΑΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1.
2.
3.

3.7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΣΥΝΕΧΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακάτω καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων

κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση - καθαρισμός - επισκευή κ.λπ.) καθ#
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.

SoftWay Products  (22610) 81600, 89120 FAX 89121  w w w . s o f t w a y p r o . g r



α/α      Εργασία Κίνδυνος Μέτρα πρόληψης
1          i.

ii.
iii.
iv.

2 i.
ii.
iii.
iv.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Ημ/νία Συντήρησης Τμήμα που Συντηρήθηκε Τύπος συντήρησης

Στοιχεία υπεύθυνου συντήρησης Υπογραφή Αρμοδίου

5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

       Ημ/νία Συντήρησης             Τμήμα που συντηρήθηκε         Τύπος συντήρησης

Στοιχεία Υπεύθυνου συντήρησης                                                        Υπογραφή αρμοδίου
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ      06 -  10 -2016 

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

 Νικόλαος Λιόγας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ –
Αρχιτέκτων 

με βαθμό Β'  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ       06 - 10 -2016 

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κυκλοφοριακών Έργων

Μπίθα Δήμητρα

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ       06 - 10 -2016 

Κουμπλή Αικατερίνη

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.M.: 20/2016 

Κ.Α:30-7333.0038
Προϋπ 60.000,00 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  &  ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Α.Υ.)

1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου  Ασφάλειας & Υγιεινής του Έργου είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ των
ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων στον τόπο εκτέλεσης του
Έργου καθώς και  η  αποτροπή φθορών στα περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και  του
Αναδόχου. Δηλαδή περιγράφει και διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους
λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.
Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων.
 Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπ όψιν τα παρακάτω διατάγματα και κανονισμοί:
- Π.Δ. 305/96 -  "Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφαλείας  και  υγείας  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται  στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια"
- Π.Δ. 17/96 - "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία"
- Π.Δ. 16/96 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας"
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- Π.Δ. 105/95 - "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία"
- Π.Δ. 395/94 -  "Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφαλείας  και  υγείας  για  την  χρησιμοποίηση  από  τους
εργαζόμενους κατά την εργασία τους."
- Π.Δ. 396/94 - "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας"
- Π.Δ. 397/94 -  "Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφαλείας  και  υγείας  κατά  την  χειρονακτική  διακίνηση
φορτίων"
- Π.Δ. 778/80 - "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών"
- Π.Δ. 1073/81 -  "Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  εις  εργοτάξια
οικοδομικών και πάσης φύσεως έργα πολιτικού μηχανικού"
- Π.Δ. 95/78 -  "Περί  μέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας  των  απασχολουμένων  εις  εργασίας
συγκολλήσεων"

1.1  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Είναι έργο οδοποιίας και θα χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους των περιοχών αλλά και από 
διερχόμενους.

1.2  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η μελέτη αφορά την συντήρηση των οδοστρωμάτων και την αποκατάσταση των φθορών αυτού 
στη ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Οι  εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται αναλυτικά  στο Προϋπολογισμό του έργου , περιγράφονται
στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και θα γίνονται πάντα σε συνεργασία και με τις 
υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ειδικότερα του επιβλέποντος μηχανικού. 

Στις οδούς  που θα συντηρηθούν  περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μικρής έκτασης – μικρού βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με
καθαρισμό,  (η  διατομή  του  σκάμματος  θα  κρατείται  σταθερή  καθ΄  όλο  το  βάθος  της  λακκούβας  και  θα
διαμορφώνεται  διατομή  ορθογώνιου  σχήματος),  κοπή  με  χρήση  ασφαλτοκόπτη,  ασφαλτική  προεπάλειψη,
ασφαλτική  ισοπεδωτική  στρώση  και  ασφαλτική  βάση  Α265  πάχους  5cm, φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά
προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.
2. Φθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μεγάλης έκτασης – μεγάλου βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με
καθαρισμό,  (η  διατομή  του  σκάμματος  θα  κρατείται  σταθερή  καθ΄  όλο  το  βάθος  της  λακκούβας  και  θα
διαμορφώνεται  διατομή  ορθογώνιου  σχήματος),  κοπή  με  χρήση  ασφαλτοκόπτη,  -  η  κατασκευή  υπόβασης
συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ, η κατασκευή βάσης συμπυκνωμένου πάχους περίπου 10εκ., η ασφαλτική
προεπάλειψη και ασφαλτική βάση Α265 πάχους 5cm., φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και
υλικών διάστρωσης.
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 Τα υφιστάμενα φρεάτια επίσκεψης δικτύων επί των οδοστρωμάτων στην συντήρηση  των οδών , θα
προσαρμοστούν υψομετρικά στη νέα στάθμη. 

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παλλήνης  με έδρα  την ΓΕΡΑΚΑ.
 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με την από . . . ./ . . ./. . . . σύμβαση είναι . . . . . . . . . . . . 

1.4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας  θα οριστεί  ο  μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου. 
 
1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται κυρίως για 
λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής σε ……………… (….) Φυσικά Μέρη ως εξής:

- Φυσικό μέρος 1 - 
- Φυσικό μέρος 2 - 
- Φυσικό μέρος 3 - 

Στις εργασίες που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση και ασφαλή λειτουργία του 
συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:

1.6  ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

    Ο αντικειμενικός  σκοπός της  Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι  να ολοκληρώσει  το έργο χωρίς
ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα τα οποία θα
μπορούσαν να φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε καθώς και
να  προκαλέσουν  καθυστέρηση  ή  απρόβλεπτη  διακοπή  σε  οποιοδήποτε  διαδικασία,  υπηρεσία  ή
λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της Εργοληπτικής
Επιχείρησης.
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    Η Πολιτική της Εργοληπτικής επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει  ως  εξής:  η
Διοίκηση της Εργοληπτικής επιχείρησης θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε όλες οι
εργασίες, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, για τους
εργαζόμενους και τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους απαραίτητους όρους υγιεινής.
    Θα  πρέπει  η  ασφάλεια  να  μην  είναι  θέμα  τύχης  αλλά  κύρια  υποχρέωση  της  Εργοληπτικής
επιχείρησης να εμφυσήσει στους εργαζόμενους την  συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των κανόνων
Υγιεινής.
    Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό τρόπο
με τον οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα.
     Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα
καθήκοντά του ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή
τρίτους,   να του έχουν γίνει  γνωστές  όλες  οι   απαιτούμενες  ρυθμίσεις  ασφαλείας  και  οι   μέθοδοι
αποφυγής ατυχημάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο το
παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.
    Όταν πρόκειται να εκτελεστεί  μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής
Έργου  συγκαλεί  σύσκεψη  στην  οποία  συμμετέχει  όλο  το  κύριο  προσωπικό,  ώστε  να  ενημερωθεί
σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας.
    Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση
με  τις  περί  ασφαλείας  ρυθμίσεις.  Αν  ο  Μηχανικός  Ασφαλείας  παρατηρήσει  οποιαδήποτε  μη
συμμόρφωση,  θα  συγκληθεί  σύσκεψη  με  την  παρουσία  όλων  των  μελών  που   εμπλέκονται.  Το
αντικείμενο  της  σύσκεψης  θα  είναι  η  εξέταση  της  "μη  συμμόρφωσης"  και  η  απόφαση  για  τη
διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά
ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το
αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση.
    Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Π.Δ.17/96,
στις  οποίες  συμμετέχουν  όλοι  οι  εργαζόμενοι  κατά  τομείς,  και  δίνουν  ενυπόγραφα  όποιες
παρατηρήσεις έχουν και αφορούν σε θέματα ασφαλείας. Με την έναρξη των εργασιών ο μηχανικός
ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα θέματα των συσκέψεων αυτών.

1.7  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
 Για  την πραγματοποίηση όλων αυτών,  ένα  τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφάλειας   και  Υγιεινής   θα
εφαρμόζεται στο Έργο.  Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά  και Οργανωτικά
του θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας.
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Επίσης,  γραπτές  Οδηγίες  Ασφάλειας  θα  συνταχθούν,  ώστε  να  καλύπτουν  όλες  τις  εργασίες  στο
Εργοτάξιο. Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του Εργοταξίου.

Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια,  ο Μηχανικός Ασφαλείας ενεργεί
σύμφωνα με τις διαδικασίες …………/ΔΠ/……… "Χειρισμός μη συμμορφώσεων" του Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και
δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει εκτελεσθούν.

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου χρόνου
τις  υποδεικνυόμενες  διορθωτικές  ενέργειες.  Ακολούθως  ο  Μηχανικός  Ασφαλείας  ή  ένας  από τους
συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια.

Τυχόν  μη  συμμόρφωση του  υπεύθυνου  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  άμεση  σύνταξη  αναφοράς  "μη-
συμμόρφωσης"  από  τον  Μηχανικό  Ασφαλείας  και  θα  ακολουθείται  η  προαναφερόμενη  σχετική
διαδικασία.

Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει να
γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τη
συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν, και τις
ώρες εργασίας που χάθηκαν.

Ο μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα
που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου
θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η μεθοδολογία
εργασίας πρόληψης ατυχημάτων.

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα εξετάζονται και
αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη αποφάσεων.

1.8 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο & μέσω εργοταξιακών οδών.  
Στη συμβολή των ανωτέρω οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες "ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ" και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας.
Η  πρόσβαση  στις  θέσεις  εργασίας  γίνεται  μέσα  απ’  την  κύρια  χάραξη  του  έργου.  Όλες  οι
εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της χάραξης  και των εργοταξιακών χώρων.
Έναρξη των εργασιών προβλέπεται στις       . ./. .../. . . .
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2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατά  την  εκτέλεση  των  χωματουργικών  εργασιών  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν  οι  εξής  
κίνδυνοι:
1. κίνδυνος  εμπλοκής  εργαζόμενου  με  μηχανήματα
2. κίνδυνος  εμπλοκής  μηχανημάτων  μεταξύ  τους
3. κίνδυνος  καταπλάκωσης  από  κατακρήμνιση  του  χείλους ή  των  παρειών  της  τάφρου
4. κίνδυνος  αστοχίας  τυχόν  στοιχείων  υποστήριξης / αντιστήριξης
5. κίνδυνος  ατυχήματος  από  πτώση  βράχων,  υλικών   ή  υπερκείμενων  αντικειμένων
6. κίνδυνος  πτώσης  από  ύψος
7. κίνδυνος  εισπνοής  σκόνης
8. κίνδυνος  έκθεσης  σε  θορύβους
9. κίνδυνος  ανατροπής  μηχανήματος
10. κίνδυνος  από  την  ύπαρξη  δικτύων

2.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης 
εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών. Επίσης θα πρέπει να 
εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών.. 
Αναλυτικά οι κίνδυνοι είναι οι εξής:
1. Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους
2. Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη
3. Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα
4. Ο κίνδυνος παρακώλυσης  της συγκοινωνίας 
5. Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος
6. Ο κίνδυνος ολίσθησης  λόγω  άσχημων  καιρικών  συνθηκών
7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα

3. ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΤΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
- - - - - - - - 
3.1         ΓΕΝΙΚΑ
3.2         ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.3   ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
3.3.1   Γυαλιά ασφαλείας
3.3.2   Γάντια
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3.3.3   Παπούτσια ασφαλείας
3.3.4   Στολή εργασίας
3.3.5   Κράνη
3.4   ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
3.5   ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.6   ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
3.6.1   Πρόληψη Πυρκαγιάς
3.6.2   Καταπολέμηση φωτιάς
3.6.2.1   Γενικά
3.6.2.2.  Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς
3.6.2.3.  Αντιμετώπιση πυρκαγιάς
3.6.3   Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς
3.7   ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
3.7.1   Εργατικό Ατύχημα
3.7.2 Διαδικασία  εκκένωσης του εργοταξίου
3.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
3.8.1 Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης
3.8.2. Τα  καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας 
3.8.3 Αναγγελία  Ατυχήματος
3.9 ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.9.1. Τήρηση  εντύπων
3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 
3.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 
3.11 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ &ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α') 
3.11.1 Αυτοκίνητα
3.11.2 Φορτωτές
3.11.3 Γερανοί
3.11.4 Σκαλωσιές
3.11.5 Πρέσες  σκυροδέματος
3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων & Εξοπλισμού
- - - - - - - - -

3.1.  ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει:
- Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του.
- Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων βοηθειών του 
τμήματός του.
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3.2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας (άρβυλα), 
και φόρμα.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου.
- Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν του έχει 
ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του.
- Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
- Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο 
προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό.
- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς εδάφους, 
πάγκου εργασίας κ.λ.π. 
- Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί πρέπει να 
διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία.
- Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση με τον 
αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό .
-  Απαγορεύεται  σ'  οποιοδήποτε  άτομο  να  περνάει  στο  εσωτερικό  μέρος  των  προστατευτικών
διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
- Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο
άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ' αυτή και
σε επικίνδυνη απόσταση.

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι μπορεί
να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή ξυλότυποι.
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Κατά τη
διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και
να  έχει  πάρει  όλες  τις  απαιτούμενες  συστάσεις  και  οδηγίες  ασφαλείας  από  τους  αρμόδιους  του
εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη.
Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον
εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις
ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα
του εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις
ασφαλείας.

3.3.  ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΜΑΠ)
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή
των παρακάτω οδηγιών:
-  Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες,  φόρμα και κράνος,  όταν κυκλοφορείτε στους
δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
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-  Να  φοράτε  πάντα  όλα  τα  απαιτούμενα  είδη  ατομικής  προστασίας  κατά  την  εκτέλεση  μιας
συγκεκριμένης εργασίας.
-  Διατηρείτε καθαρά και  σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας,  φροντίζετε να τα
αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να
μην καταστρέφονται.
Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, η Κοιν/ξία διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής
προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη.

3.3.1.   Γυαλιά ασφαλείας
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας. Οι 
διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής:
1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης.
2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 

3.3.2.  Γάντια 
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων:
1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και 
μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και 
τραυματισμούς γενικά.
2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για 
ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση.

3.3.3. Παπούτσια ασφαλείας
- Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και τις 
εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
- Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε η χρήση 
άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού.

3.3.4. Στολή εργασίας
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της 
εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας.
Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής:
1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς.
2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ.

3.3.5. Κράνη
Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας.
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 
ωτασπίδες.
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3.4.  ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
- Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο. 
- Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως επίσης
και η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης.
-  Όταν   παρουσιάζεται  ένας  επισκέπτης,  ο  αρμόδιος  εργοδηγός  της  βάρδιας  έχει  καθήκον  να
τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση.
- Το προσωπικό της Κοιν/ξίας, του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη τρίτων, έχει την
υποχρέωση να ειδοποιεί  το αρμόδιο προσωπικό από πριν,  ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται
χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους.
- Πρέπει  να σημειώνεται  στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το ονοματεπώνυμο του
επισκέπτη.
-  Η  Κοιν/ξία  θα  διατηρήσει  την  ασφάλεια  των  εργοταξιακών  χώρων  αποτελεσματικά
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα τους  εφοδιάσει  με βιβλίο
επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται.
-  Οι  Υπεργολάβοι  πρέπει  να  ειδοποιούν  τον  εκάστοτε  αρμόδιο  του  εργοταξίου   σε  περίπτωση
αναμονής επισκέπτη και να ενημερώνεται  ο  Εργοταξιάρχης.

3.5.  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και η Κοιν/ξία μεριμνά ώστε τέτοια κατάλληλα σήματα
να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95.
- Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης και επάνω στον επαρχιακό δρόμο θα αναρτηθούν αμφοτέρων
των οδών πινακίδες προειδοποίησης "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ -ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ".
- Σε απόσταση 150m από τον δρόμο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας.
- Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20Km.
- Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης άρβυλων βαρέου τύπου, απαγόρευση
καπνίσματος και υποχρεωτική προστασία των ματιών για τους ηλεκροσυγκολλητές.

3.6.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
3.6.1.  Πρόληψη Πυρκαγιάς
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες:
- Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που
προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές
οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.
- Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή
θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 
- Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα τα σκουπίδια
και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα κλπ).
Πρέπει  να  υπάρχει  πάντοτε  έξοδος  ελεύθερη  και  χωρίς  εμπόδια,  για  άμεση  απομάκρυνση,  σε
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περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά.

3.6.2. Καταπολέμηση φωτιάς.
3.6.2.1. Γενικά
Το  υλικό  καταπολέμησης  φωτιάς  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ανά  πάσα  στιγμή.  Πρέπει  λοιπόν  να
παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό.
Το  υλικό  αυτό  προορίζεται  αυστηρά  για  χρήση  μόνο  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς.  Απαγορεύεται
"αυστηρά" η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς για άλλους
σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται.
3.6.2.2. Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς.
1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
2. Άμμος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίμων.
3. Σκαπάνες και φτυάρια.

3.6.2.3. Αντιμετώπιση πυρκαγιάς
Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για
ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται.
Απαγορεύεται  να  χρησιμοποιούνται  πυροσβεστήρες  νερού  και  γενικά  νερό  σε  ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιμα.
Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται περιοδικά
αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου.
Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για:
1. κατάσβεση φωτιάς σε στερεά
2.  Για  ελαφρά  στερεά  υλικά  όπως  χαρτιά,  χόρτα,  στουπιά  κλπ   να  αποφεύγεται  η  χρήση
πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό.

3.6.3  Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του 
εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει:
1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια να  προσπαθήσει να σβήσει 
ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση 
μέσα πυροσβεστικά.
2. Το προσωπικό πυρασφάλειας  .
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των  παραπάνω, να  καλείται αμέσως η 
πυροσβεστική Υπηρεσία (199) .
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον Εργοταξιάρχη.

3.7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, τον
Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας,  πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.

3.7.1. Εργατικό Ατύχημα
Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο Σαμαρείτης προσφέρει τις
πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να φροντίσει για  την
μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο Γενικό Νοσοκομείο  Θηβών.
Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα απαραίτητα
φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση
ελαφρού ατυχήματος:
Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο τραυματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα θεραπείας και
κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο.
Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός βάρδιας θα
ενεργήσει για την μεταφορά του τραυματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος:
- Είναι απαραίτητο να δοθούν στον τραυματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του
ατυχήματος πριν  μεταφερθεί στο Νοσοκομείο.

3.7.2.   Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου
Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που 
ακολουθεί η υπηρεσία.
3.8.   ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
    Οι  άνθρωποι  που  θα  εντοπίσουν  πρώτοι  την  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  οφείλουν  να
ενημερώσουν  τον  Εργοταξιάρχη  το  ταχύτερο  δυνατό  (ονοματεπώνυμο  τραυματία  και  θέση  του
συμβάντος) ή τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου.
    Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω
οδηγίες.
    Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί  προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού
ατυχήματος :  τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας, τον Ιατρό Εργασίας,
τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια "Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης"
με επικεφαλής το Μηχανικό Ασφαλείας  και από 10 άτομα και θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε
επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια
των εργασιών.
    Η υπ' όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα είναι ικανό
να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών συσκευών και τον
εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των μετώπων εργασίας.
    Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται  για την επίβλεψη της  εκτέλεσης των εργασιών
σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ Ε.
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3.8.1.    Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι:
1. Παροχή Πρώτων Βοηθειών.
2. Παροχή και διανομή Μ.Α.Π. 
3. Ενημέρωση προσωπικού.
4. Ορισμός ενός τουλάχιστον Σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας.
5. Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών.
- Μία (1) μάλλινη κουβέρτα
- Μία (1) φιάλη οξυγόνου
- Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π
- Ενέσεις αναλγητικές.
- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης.
- Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη.
- συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών.
6. Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανομή 
τους όταν χρειαστούν.

3.8.2.   Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι:

1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς,
όπως τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής
ενημέρωσης.
2.  Πρόγνωση  και  λύση  προβλημάτων  που  προκύπτουν  στο  έργο,  όπως  επικοινωνίες,  ανασφαλείς
συνθήκες  στο  εργασιακό  περιβάλλον,  τοπικές  δυσκολίες  για  την  ασφάλεια  του  έργου  και  των
εργαζομένων.
3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή  και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων
ασφαλείας που εφαρμόζονται.
4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να επιβεβαιώνεται
η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας.
5.  Να  επιβεβαιώνει  την  ύπαρξη  του  κατάλληλου  προσωπικού  εξοπλισμού  ασφαλείας  για  κάθε
εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών.
6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει τις
όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται.
7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή άλλων
παρομοίων.
8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να
παρέχονται.
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3.8.3  Αναγγελία Ατυχήματος
Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί
σε πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με  αυτοκίνητο του Εργοταξίου.
Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται:
1. Ο τεχνικός ασφαλείας.
2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο τραυματίας.
Οι  τεχνικοί  ασφαλείας  του  Εργοταξίου  προβαίνουν  σε  έρευνα  και  ανάλυση  του  Ατυχήματος
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια.
Ο Προϊστάμενος  Τμήματος  στο  οποίο  ανήκει  ο  τραυματίας,  προβαίνει  κατά  περίπτωση στις  εξής
ενέργειες:
- Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του τραυματία -μικρότερη
από 8 ώρες- από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή
κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα.
- Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας-από πλευράς
τραυματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του τραυματία:
1. Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του ατυχήματος
αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α.
2. Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια
ατυχήματα.
3. Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογραφεί.

Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος, ενημερώνει
ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα σημεία που τον
αφορούν.

3.9.   ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.9.1.  Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται:
- Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από την
τοπική Επιθεώρηση εργασίας και "βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε." στο οποίο αναγράφονται
από  τον  Μηχανικό  Ασφαλείας  περιστατικά  παράβασης  των  κανόνων  ασφαλείας  από  τους
εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη.
- Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν από τα
ποιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά.
- Συνημμένα σας υποβάλουμε υπόδειγμα ημερολογίου μέτρων ασφαλείας και βιβλίο ατυχημάτων το
οποίο μας απεστάλη από την υπηρεσία.
3.9.2.  Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως:
Στο χώρο  του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εργαζόμενους
σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής.
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3.10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86)
Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μέγιστης σημασίας για την Κοιν/ξία.
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται:
1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον.
2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος.
Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται:
q Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
q Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του.

3.11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ.Α')
Ο  μηχανικός  εξοπλισμός  ενός  εργοταξίου  περιλαμβάνει  μηχανήματα  που  εξυπηρετούν  διάφορες
εργασίες.  Όσον  αφορά  στα  χωματουργικά  έργα  χρησιμοποιούνται  οι  φορτωτές,  οι  εκσκαφείς,  οι
προωθητήρες,  οι  οδοστρωτήρες,  οι  ισοπεδωτήρες  και  τα  ανατρεπόμενα  φορτηγά.  Στο  χώρο  του
εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά.

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις
και  άλλα παρόμοια όπως επίσης  υλικά και  εργαλεία,  είναι  καταχωρημένα,  εφοδιασμένα με  άδεια,
ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση.
3.11.1. Αυτοκίνητα
Υπάρχει  το  "δελτίο  καταλληλότητας"  κάθε  οχήματος  το  οποίο  ελέγχεται  και  αναθεωρείται  και  το
"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
- Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α' Βοηθειών.
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα
κατά την όπισθεν.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και ενημερώνει
υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές.
Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες και τα
λοιπά συστήματα ασφαλείας.
Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι
παρακάτω κανόνες:
- Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει τελείως.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον  ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η μηχανή πρέπει να
είναι σβηστή.
- Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο.
- Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας.
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-  Απαγορεύεται  η  χρήση των οχημάτων για  άλλες  εργασίες  εκτός  απ'  αυτές  για  τις  οποίες  έχουν
κατασκευασθεί.

 3.11.2   Φορτωτές.
 Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το
"δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 
Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού.
Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί.
Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και φόρτωση
προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής).
Απαγορεύεται  η  μεταφορά  του  προσωπικού  μέσα  στον  κάδο,  παρά  μόνο  εάν  ο  φορτωτής  είναι
εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό
στερέωμα επάνω στον φορτωτή). 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη.
Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται.
- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα 
κατά την όπισθεν.

3.11.3    Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
    Για  τον  εξοπλισμό της  διαδικασίας  συντήρησης  ισχύουν  oι  οδηγίες  και  οι  προδιαγραφές  των
κατασκευαστών:
    Υπάρχει το "δελτίο καταλληλότητας" κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, και
το "δελτίο συντήρησης" το οποίο ενημερώνεται απ' τον συντηρητή του εργοταξίου.
Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από πρόσωπα
μη εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους.
    Απαγορεύεται  η  οξυγονοκόλληση  και  ηλεκτροκόλληση  αν  αυτός  που  την  εκτελεί  δεν  έχει
προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των ματιών, του
προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των
πυρακτωμένων τεμαχίων εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα.
    Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις,
συσκευές κ.λ.π. αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
     Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη
μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους.
    Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει
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σε λειτουργία ο εξοπλισμός:
1.  Οι  εργαζόμενοι  που ασχολούνται  με  τις  διαδικασίες  αυτές  θα  είναι  πλήρως  εκπαιδευμένοι  και
εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή.
2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη και
αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό.
4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1  ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ
    Τα  σχέδια  και  οι  προδιαγραφές  των  ξυλοτύπων  θα  κρατούνται  στο  εργοτάξιο  ενόσω
κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα εξουσιοδοτούνται
από τον υπεύθυνο μηχανικό.
    Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους στη
φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στον πυθμένα όσο και στους τοίχους.
    Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους ξυλότυπους,
θα βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα.
    Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιμοποιούνται δονητές σκυροδέματος αποκλειστικά τύπου
πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού.
    Κατά τη φάση της σκυροδέτησης λαμβάνουν χώρα ξυλότυποι, για τις σκυροδετήσεις των θεμελίων
και μεταλλότυποι για την σκυροδέτηση του θόλου.
    Η σκυροδέτηση των θεμελίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διότι ο όγκος εργασίας είναι
μικρός και το επίπεδο εργασίας είναι η ερυθρά της σήραγγας. Η σκυροδέτηση του θόλου γίνεται με
μεταλλότυπους ολομέτωπης φάσης  και σκυροδετούνται τμήματα των 12m.
    Επίπεδο  εργασίας  αποτελεί  κινητή  πλατφόρμα  παρόμοια  αυτής  των  εργασιών  τοποθέτησης
μεμβράνης και σιδηρού οπλισμού.
    Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται από τις
προδιαγραφές των ξυλοτύπων.
    Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει αμέσως η
φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. 
    Διορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου μηχανικού, ο οποίος
θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να εκτελούνται χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε.
    Οι  άκρες  του  οπλισμού  που  προεξέχουν  και  αποτελούν  κίνδυνο  για  τους  εργαζόμενους  θα
φυλάσσονται κατάλληλα.

4.2   ΕΚΣΚΑΦΕΣ  -  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
    Οι εκσκαφές & επιχώσεις γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα
μηχανήματα  και  τα  οχήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  να  έχουν  επιθεωρηθεί  και  να  είναι  σωστά
συντηρημένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται και ελέγχεται
από τον Μηχανικό Ασφαλείας.
    Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς. 
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     Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα
τύπου  ROBS  και  με  ηχητικό  και  φωτεινό  σήμα  κατά  την  οπισθοδρόμηση.  Θα  έχουν  εφοδιαστεί
ασφαλώς με πυροσβεστήρα , και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
    Τα μέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο.
    Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται κατά
τρόπο ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που
απαγορεύουν  την  κατολίσθηση  εδάφους.  Παρ'  όλα  αυτά  όπου  ανακαλύπτεται  χαλαρή  ζώνη  θα
σταματούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος.
    Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιμος, και η
επιλογή  των  μηχανημάτων  θα  γίνεται  πάντα  με  τεχνικά  κριτήρια  απ#τον  υπεύθυνο  μηχανικό
κατασκευής. Τα όρια της εκσκαφής χαράσσονται επ ακριβώς απ#το τοπογραφικό συνεργείο.
    Κατά την φάση της  εργασίας  αυτής  επιθεωρούνται  καθημερινά τα στοιχεία της  έτσι  ώστε να
υλοποιείται η σωστή και ασφαλής κατασκευή.
    Όπου  τα  πρανή  εγκυμονούν  κινδύνους   κατολίσθησης,  θα  λαμβάνονται  μέτρα  προφύλαξης
(προστατευτικά γείσα κτλ).
    Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, θα
τοποθετείται ταινία ασφαλείας.

4.3  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
    Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και προστατευτικό
κράνος. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και ποδιά, για προστασία από
καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης.
    Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειες τους,
χωρίς σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και γειωμένοι.
    Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρμανσης
ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην έχουν φθορές στη μόνωση τους και να μην
έχουν σπασμένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως
φθαρμένα καλώδια και ακροδέκτες, με άλλα χωρίς φθορές.
    Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις
καλωδίων  και  ακροδεκτών.  Φθαρμένα  καλώδια,  σπασμένοι   ακροδέκτες  ή  σπασμένες  τσιμπίδες
ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια.
    Μπουκάλες  οξυγόνου  και  ασετιλίνης  πρέπει  να  είναι  σταθερά  δεμένες  στα  ειδικά  καρότσια
μεταφοράς ή σε μεταλλικά δοκάρια.
    Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν
πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες
παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται
προσεκτικά και όχι να παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα
σε όρθια θέση. Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο.
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Ο χώρος του συνεργείου  διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες. 

Εργασίες οδοποιίας - ασφαλτικά
    Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχ/των. Τα μέτρα προστασίας ειδικά για
τον εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο.
    Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί ιδιαίτερα
επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των μηχανημάτων.
    Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος και λειτουργικός.

5.     ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ακολουθεί σχεδιάγραμμα θέσης του εργοταξίου (Σχ.1) στο οποίο φαίνονται:

• Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο
• Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
• Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού
• Χώροι αποθήκευσης υλικών
• Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών
• Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών

Το παρόν σχεδιάγραμμα, θα ενημερώνεται και θα τροποποιείται με την εξέλιξη του έργου 

περιέχοντας όλα τα σημεία, χώρους ή ζώνες που απαιτούνται για την Ασφάλεια και την Υγεία των  

εργαζομένων. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ      06 -  10 -2016 

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης  Τ.Υ.

 Νικόλαος Λιόγας

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ – Αρχιτέκτων 

με βαθμό Β'  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ       06 - 10 -2016 

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κυκλοφοριακών Έργων

Μπίθα Δήμητρα

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΡΑΚΑΣ       06 - 10 -2016 

 

Κουμπλή Αικατερίνη

Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ
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