
 Διακήρυξη για Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 
ανώτερη των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ1

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ     ΠΟΥ 

ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 483.870,97 € χωρίς ΦΠΑ

CPV : 77340000-5 ( κλάδεμα δέντρων και θάμνων)

                                                 ΝUTS:EL522

1 Το παρόν υπόδειγμα δύναται να χρησιμοποιείται και  για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως 60.000 
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά μέσα (ΕΣΗΔΗΣ). 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Στρωμνίτσης 53

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 542 48

Χώρα2 Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS3 EL 522

Τηλέφωνο 2313 331320

Φαξ 2313 331198

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.tech@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες4 Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ./Τ.Σ.Ε.  Δημήτριος Γιαννακού 

τηλ. 2313 331209

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)5

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  6  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και ανήκει στην  Γενική Κυβέρνηση/ 
Υποτομέας ΟΤΑ 7

Προϊσταμένη Αρχή: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Προϊσταμένη Αρχή επίσης,  μόνον σε ότι αφορά τη διαδικασία μέχρι και την έγκριση του αποτελέσματος 
της  δημοπρασίας,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  176  «Αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής»  του 
Ν.3852/7-6-2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 5 του Ν. 4071/12 & την παρ. 2, αρ. 3 του ΠΔ 7/13)  
πρόγραμμα Καλλικράτης είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει 
έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Οδός : Βασ.Όλγας 198Ταχ.Κώδ. : 541 10Τηλ. : 2313 319 612Telefax : 2313 319 546E-mail : oe@pkm.gov.gr

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

4 Συμπληρώνεται το όνομα,  η διεύθυνση,  ο αριθμός τηλεφώνου και  τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος  (FAX),  η  διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

5 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  
6 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου  

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

7 Αναφέρεται  σε  ποια  υποδιαίρεση  του  δημόσιου  τομέα  ανήκει  η  Α.Α.:  α)  Γενική  Κυβέρνηση  (Υποτομέας  Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του  
άρθρου 14 του ν. 4270/14. 
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Κύρια δραστηριότητα Α.Α.8

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό  9 : 

Στοιχεία Επικοινωνίας 10 

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.11

β)       Περαιτέρω  πληροφορίες  σχετικά  με  την  διαχείριση  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  καθώς  και 
διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και με το αντικείμενο των δημοπρατούμενων 
υπηρεσιών  παρέχονται  από  τον  υπάλληλο  Γιαννακού  Δημήτρη,  τηλ.  2313  331209,   e-mail: 
d.giannakou@pkm.gov.gr

γ) H ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών που  δεν  είναι  γενικώς 
διαθέσιμα.  Η  απεριόριστη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  εν  λόγω  εργαλεία  και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης12

Στην “Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μ.Ε.Θ.  έτους 2018 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (Απόφαση 175/2018 Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ : 756Ζ7ΛΛ-
ΤΑΨ) περιλαμβάνεται με ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 9781, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ16  η παροχή υπηρεσιών 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 
ΠΟΥ  ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ  (2016  -  2018)»  με  προϋπολογισμό  600.000€  για  την  Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης από τα οποία τα 300.000,00€ για το 2018 και 300.000€ για το 2019. 
Το  πρωτογενές  αίτημα  έχει  καταχωρηθεί  με  αρ.πρωτ.  οικ.  181080  (5361)  05-09-2018 (ΑΔΑΜ:18RE-
Q003663331 2018-09-10).  Η απόφαση ανάληψης έχει  αρ.πρωτ. 439838(11480) Α/Α 3376 (ΑΔΑΜ:18RE-
Q003739893 2018-09-25, A.Δ.Α:ΩΡ547ΛΛ-Ψ1Φ¨)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης είναι  η  παροχή,  για  δύο  (2)  έτη,  υπηρεσιών  συντήρησης  πρασίνου  και 
κοινοχρήστων χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  6297/27-08-2007  (ΦΕΚ-1866  Β/14-09-2007)  Απόφαση  Γ.Γ. 
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  «Αρμοδιότητα  συντήρησης  και  τεχνικής  αστυνόμευσης  στο  οδικό 
δίκτυο της ΠΚΜ», όπως αντικαταστάθηκε με την Αριθμ.Πρωτ.490948(1766)/20-11-2017/Αποφαση Γενικού 
Διευθυντή.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποσκοπεί στην

    α) βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την κοπή των χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα

       της οδού και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης αυτής ιδιαίτερα στους κόμβους 

    β)  προστασία του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς 
8 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού  

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές  και  δημοσιονομικές  υποθέσεις,  στ) Υγεία,  ζ)  Στέγαση και  υποδομές  κοινής ωφέλειας, η)  
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

9 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
10 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
11 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  « Η πρόσβαση στα  

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
12 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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    γ) προστασία  της περιμετρικής ζώνης της οδού από προσχώσεις εκατέρωθεν εθνικού και

        επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 77340000-5 (ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ)

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα13.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 483.870,97  ΦΠΑ : 116.129,03 €).).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες.

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1 της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική  άποψη προσφοράς,  
βάσει 14 τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως15:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του  ν.  4314/2014  (Α'  265)16, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών  
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του  
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L 156/16.6.2012)  στο  
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο  
2007 -2013»,

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

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων  
και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και λοιπές  
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της  
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός  
των μελών τους με κλήρωση»,17

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού  
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

13 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι  A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 
τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους  
βασικούς  λόγους  της  απόφασής  τους να  μην  διαιρέσουν  μία σύμβαση σε τμήματα,  στοιχείο  που  περιλαμβάνεται  στα  
έγγραφα  της  σύμβασης  (Πχ  Παράρτημα  ..  ή  άλλο  περιγραφικό  έγγραφο)   ή  στην  ειδική  έκθεση  του  άρθρου  341  ν.  
4412/2016.

14 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
15 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις  

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

16 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
17 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων  
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και  
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)18

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών19

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

του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή  
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  για  τη  διασταύρωση  των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»20, της κοινής 
απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα 
‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  
ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες  
εταιρίες”,

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και  
στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση  
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές  
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.

του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 
226/Α/27.12.2010),  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  81320  & 77909 Αποφάσεις  του  Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016)

18 Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας,  που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.

19 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως  
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ  
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου  
379,

20 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης  μετοχών εταιρειών που συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις,  απαιτείται  σύμφωνα με  το  
άρθρο  8  του  ν.  3310/2005,  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  εκτιμώμενης  αξίας  ανώτερης  του  ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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της  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφασης  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους  
Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής  
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες,  
στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  
Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  
Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ  390/Τ'  Β΄/10-2-2017)  και  της 
αριθμ.ΓΠΚΜ  οικ.642/20-2-2017  απόφασης  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  “Παράτασης  
θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102 /ΥΟΔΔ/6-3-2017)
της  αριθμ  3396/20-12-2018 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Π.Κ.Μ.  που  αφορά έγκριση 
όρων  της  παρούσας  και  την  έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού &  συγκρότησης  της  Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΩΣ5Τ7ΛΛ-ΩΓΑ)
Του  πρωτογενούς  αιτήματος  με αρ.πρωτ.  οικ.  181080  (5361)  05-09-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003663331 
2018-09-10)  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την  Α/Α   3376  Απόφαση  ανάληψης  Υποχρέωσης  με 
ΑΔΑΜ:18REQ003739893 2018-09-25, A.Δ.Α:ΩΡ547ΛΛ-Ψ1Φ¨
κάθε άλλης σχετικής διάταξης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  12/03/2019,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα 
12:00μμ21

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 18-03-2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00πμ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης22 

Προκήρυξη23 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  23/01/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [2019/S017-036166]
24

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης  
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 69965 

21 Κατά  τον  καθορισμό  των  προθεσμιών παραλαβής  των προσφορών  οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη την  πολυπλοκότητα  της  
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις  
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου  
121 του ίδιου νόμου

22 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
23 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

24 Πρβλ άρθρα 27 παρ.  2,  62  του ν.  4412/2016.  Ειδικά για τις  συμβάσεις  κοινωνικών και  άλλες  ειδικών υπηρεσιών που  
αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 Πρβλ άρθρα 107 και 108 του ίδιου νόμου.

25 Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Η  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  πριν  από  την  ημερομηνία  
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να  
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση  
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης 

26 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.
27 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016

Σελίδα 7

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 28 29 30, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της 
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  www.pkm.gov.grΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. 31 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και 
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές 
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους32 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

28 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

29 Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ  
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται,  βλέπε άρθρο  
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

30 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,  
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

31 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35  
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016 

32 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης33  είναι τα ακόλουθα:

1. η με  αρ. 2019/S017-036166   Προκήρυξη της Σύμβασης  (ΑΔΑΜ: 19PROC004370710), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  34

2. [Α] το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]35            
3. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ :                        ) με τα Συνημμένα & Παραρτήματα που αποτελούν  

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 36

Τ  α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   I   έως    IX  , ήτοι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

 ΜΕΡΟΣ Α - Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.
         ΜΕΡΟΣ Β - Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Ε.Ε.Ε.Σ..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.   Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τον «ειδικό» μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών και
                                ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ. Τιμολόγιο Εργασιών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. Σχέδιο Σύμβασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.

Και τα συνημμένα : - Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)
                                       - Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της 

33 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του  
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει  
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης  
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,  
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για  
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται  και η διακήρυξη στην  
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και  
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

34    Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για  
συμβάσεις  κάτω  των  ορίων,  οι  αναθέτουσες  αρχές,  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  το  αντίστοιχο  τυποποιημένο  έντυπο 
“Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf 
και διαμορφώνοντάς το αναλόγως.

35 Για συμβάσεις άνω των ορίων
36 Συμπληρώνονται  τυχόν  άλλα  έγγραφα  σύμβασης  ή  τεύχη  που  η  Α.Α.  κρίνει  αναγκαία  με  σκοπό  να  περιγράψει  ή  να  

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
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πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),   η  οποία  είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τ37.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξη (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα 
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο38.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών39.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 
(Α΄188)40.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 41. 

37 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και  
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των 
ενδιαφερομένων.

38 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)

39 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
40 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και  δικαιολογητικού  που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης  
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του  
Κώδικα περί Δικηγόρων.

41 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 (Α΄188).  Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.42 

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα43.

2.1.5 Εγγυήσεις44

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  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  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών45,  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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει  
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η υπό ανάθεση  δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

42      Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 

43 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
44 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
45 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων 
συμβάσεων.46

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή47 για την υποβολή προσφοράς

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται  
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.48  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής49

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής50,  που 
ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ  51  ( 9.670,00€)  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  19/04/2020 άλλως  η  προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 52

2.2.2.3.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού53 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή 
νομικό  πρόσωπο) ή σε  ένα από τα μέλη του (εάν  πρόκειται  για  ένωση οικονομικών φορέων)  ένας  ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

46 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση  
Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν  
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους  
οικονομικούς φορείς της Ένωσης

47 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
48 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
49 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
50 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής  

υπολογίζεται  επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72  
παρ. 1α ν. 4412/2016)

51 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1  
άρθρου 72 ν. 4412/2016).  

52 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'  171).
53 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
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2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη54 καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους 
ακόλουθους λόγους: 

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).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του 
Διοικητικού Συμβουλίου55.

54  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της  
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και  ειδικότερα,  αντί  της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,  δεδομένης  της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.

55 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.  
4497/2017.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  η,(α)  έως  (στ)  η  κατά  τα  ανωτέρω,  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει 
καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 56

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις  
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική 
ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους57. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 58

2.2.3.3 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

2.2.3.4. Αποκλείεται59 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201660, 

56 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
57 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα 

περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις  συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις  συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο  
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

58       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
59 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά  συνέπεια,  η  Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από τους λόγους  
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,  
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.  
4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της παρ.  4 διαμορφώνει  αντιστοίχως τις  
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),  
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

60 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της  
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το  
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

Σελίδα 14





(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας61, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του  οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  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)  εάν  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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που 
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 62

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας .

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)63.

2.2.3.6.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο  κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

61 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο  
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

62 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
63 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση  

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του  
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)64 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός  
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης  παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 65.

2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.  
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής66 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας67 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να  
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να  
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος  
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του  
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος  
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε  
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς  
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι  
εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  
οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού68.

64        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
65 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
66 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη  

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο  
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα,  
κατά  συνέπεια,  να  επιλέξουν  ένα,  περισσότερα  ή  όλα  ενδεχομένως  τα  ως  άνω  κριτήρια  επιλογής,  συνεκτιμώντας  τα  
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης  (εκτιμώμενη  αξία  αυτής,  ειδικές  περιστάσεις  κλπ),  με  σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

67 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
68 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69 

Όσον  αφορά την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 

δηλώνουν  ότι  διαθέτουν/ παρέχουν:

δ) μέσο  ''ειδικό''70 ετήσιο κύκλο εργασιών (αντικείμενο  σύμβασης υπηρεσίες  κοπής χόρτων στο οδικό 
δίκτυο που εμποδίζουν την ορατότητα οδών) για τα ακόλουθα έτη:

1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (80.000) νόμισμα (€)
2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (80.000) νόμισμα (€)
3. έτος (2017) κύκλος εργασιών ( 80.000) νόμισμα (€) 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα71 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
οι οικονομικοί φορείς

 απαιτείται72 :

α) κατά τη διάρκεια  τελευταίων τριών ετών 73 , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών  του συγκεκριμένου τύπου ( κοπή χόρτων στο οδικό δίκτυο που εμποδίζουν την ορατότητα)  
ύψους 80.000,00€ 

69 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται  
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για  
τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2. 
Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος  
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη),  είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες  
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος  
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

70 Ο ''ειδικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση 
71 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν  

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις  
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.  Μια Α.Α.  μπορεί  να θεωρεί ότι  ένας οικονομικός φορέας δεν  
διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που  
ενδέχεται  να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής  
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την  
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 
της αξιοπιστίας τους. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να  
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των  
ορίων),καθώς και  τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται,  περαιτέρω, ότι  μπορούν (χωρίς αυτό να είναι  
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις/  υπηρεσίες  τα  3  τελευταία  έτη)  κατά  τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς  
φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις 
πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  13  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων  
συμβάσεων  και  έλεγχος  καταλληλότητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και  
επαγγελματική  ικανότητα''  (ΑΔΑ  ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)   και  ειδικότερα  την  Ενότητα  IV  παρ.  1,  όπου  παρατίθενται  σχετικά 
παραδείγματα.

72 Όπως υποσημείωση ανωτέρω
73 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν  

πριν από την τελευταία τριετία   
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β)  να διαθέτουν  έναν (1) τουλάχιστον Διπλωμστούχο (αποφοίτους ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι.) σε σχετικό αντικείμενο 
(Γεωπόνο,  Δασολόγο κλπ.),  ως Διευθυντή σύμβασης παροχής υπηρεσιών με χρόνο  από κτήσεως 
πτυχίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών , ο οποίος να έχει εμπειρία σε συντήρηση έργων, πρασίνου και  έναν 
(1) τουλάχιστον Διπλωμστούχο (αποφοίτους ΑΕΙ ή  Τ.Ε.Ι.)  σε  αντικείμενο συντήρησης έργων οδοποιίας 
(Πολιτικό  Μηχανικό,  Τοπογράφο Μηχανικό  κλπ.)  ως τεχνικό  ασφαλείας του  έργου  με  χρόνο  από 
κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών , ο οποίος να έχει εμπειρία (μελέτη, αδειοδοτήσεις, επίβλεψη) 
σε συντήρηση και εργοταξιακή σήμανση  έργων οδοποιίας.     Αποδεικτικό εμπειρίας για το επιστημονικό 
προσωπικό θα αποτελούν βεβαιώσεις εργοδοτών ή από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα ή επιμελητήριο.
γ) να διαθέτουν καθ’  όλη τη διάρκεια  της  σύμβασης  έμπειρο  και  επαρκές από πλευράς  αριθμού ατόμων τεχνικό 
προσωπικό (ανθοκηπουρούς κλπ) για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το Παράρτημα I (Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου)  και  του Παραρτήματος  VI (Τιμολόγιο Εργασιών)  και  ότι  επιτρέπει  στη 
Διευθύνουσα υπηρεσία εάν διαπιστώσει ανεπάρκεια αυτών, να του ζητήσει την αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα.

δ)  να διαθέτουν  επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό (εργαλεία, μηχανήματα κλπ.) αλλά και τα απαιτούμενα 
μεταφορικά μέσα για τη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Να διαθέτει  μεταξύ άλλων  επί ποινή 
αποκλεισμού:

     -  Δυο (2)  ανυψωτικά  μηχανήματα (καλαθοφόρα)  ανύψωσης προσώπων κατάλληλα για  εργασίες 
κλάδευσης-κοπής δέντρων με τους χειριστές του (εφοδιασμένο με τις αντίστοιχες άδειες χειρισμού). Τα 
απαιτούμενα καλαθοφόρα πρέπει να έχουν δυνατότητα ανύψωσης για εργασία σε ύψος δέκα (10) μέτρων 
το ένα και  σε ύψος δέκα οκτώ (18) μέτρων το άλλο,  δυνατότητες που να προκύπτουν από την άδεια  
κυκλοφορίας τους.
    -  Δύο (2) πολυμηχανήματα ή χορτοκοπτικά με τους χειριστές τους (εφοδιασμένους με την αντίστοιχη 
άδεια χειρισμού αυτών) με δυνατότητα προσάρτησης: α) χορτοκοπτικού με πλάγιας έκτασης βραχίονα και  
ικανότητα αναρρόφησης προς χορτοσυλλέκτη ( φορτηγό) και, β) κλαδευτικού μηχανήματος.
Εναλλακτικά,  για  την  περίπτωση  πολυμηχανήματος  ή  χορτοκοπτικού  (α)  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί 
χορτοκοπτικό με πλάγιας έκτασης βραχίονα που θα συνοδεύεται με Μ.Ε., σάρωθρο, με ικανότητα πλάγιας 
αναρρόφησης άνω των δυο (2) μέτρων, προς χορτοσυλλέκτη ( φορτηγό).
    -  Ενα (1)  φορτηγό  και  ένα  (1)  φορτηγό γερανοφόρο με  δυνατότητα φόρτωσης για  την μεταφορά 
κλαδιών, κορμών και δέντρων.
    -  Δύο (2) κινητές μονάδες σήμανσης που να πληρούν τις προδιαγραφές σήμανσης οδικών έργων (με 
αναλάμποντες φανούς, φωτιζόμενα βέλη και ζέμπρα).
   - Δύο (2) σάρωθρα με δυνατότητα αναρρόφησης των παραγόμενων υπολειμμάτων 
   - Όχημα μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων για υπολείμματα από καθαρισμό δρόμων συνοδευόμενο 
Άδεια διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά) σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/22-12-2003 για την ΠΚΜ
    - Διαμορφωτή Γαιών 
    - Εκσκαφέα
    - Μικρό Φορτωτή

Εφόσον, ο διαγωνιζόμενος στερείται του παραπάνω εξοπλισμού οφείλει να έχει εξασφαλίσει με την 
κατάθεση του φακέλου προσφοράς, ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Τεχνική 
προσφορά»  της παρούσας διακήρυξης και  ειδικότερα τούτο θα αποδεικνύεται  με σχετικά ιδιωτικά 
συμφωνητικά μεταξύ των ιδιοκτητών των μηχανημάτων και οχημάτων  και του υποψηφίου αναδόχου,  
και τα οποία θα συνοδεύονται από επικυρωμένα αντίγραφα των νομίμων αδειών κυκλοφορίας τους. 

ε) να διαθέτουν
1)  Αντίγραφα  αδείας  κυκλοφορίας  των  μηχανημάτων  και  οχημάτων,  στην  οποία  να 

αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δηλωθέντων μηχανημάτων και οχημάτων.
2)  Βεβαίωση  πληρωμής  τελών  χρήσης  τρέχοντος  έτους  για  τα  μηχανήματα  που  θα 

χρησιμοποιηθούν ή βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. που εκδίδεται από τις  Υπηρεσίες Τ.Ε. των 
Περιφερειακών  Ενοτήτων   καθώς  και  βεβαίωση  καταβολής  τελών  κυκλοφορίας  των  δηλωθέντων 
οχημάτων.

3) Ασφαλιστήρια συμβόλαια μηχανημάτων και οχημάτων.  
4) ) Υπεύθυνη Δήλωση το Ν.1599/86 ότι όλα τα  Μηχανήματα έργου και τα οχήματα  πληρούν  

τους όρους της διακήρυξης.
5)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  διαθέτει  δελτίο  παροχής 

υπηρεσιών.
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζομένου ότι  θα διαθέσει  άμεσα εφεδρικά 

μηχανήματα σε περίπτωση βλάβης μισθωμένου μηχανήματος και για όσο διάστημα διαρκεί η βλάβη.
7)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι :
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οι χειριστές των μηχανημάτων και οχημάτων διαθέτουν όλα τα απαραίτητα από το νόμο τυπικά 
προσόντα  (άδεια  οδήγησης ανάλογης  κατηγορίας,   άδεια  χειριστού  μηχανήματος  έργου,  ανάλογα του 
μηχανήματος  που  θα  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό)  σε  περίπτωση  ελέγχου  ή  πρόκλησης  τροχαίου 
ατυχήματος, ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την κατάσταση του μηχανήματος, όσο και 
για την τήρηση των τυπικών προσόντων του χειριστή. 

8)  Μισθωτήριο επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,  μετά την υπογραφή της σύμβασης σε 
περίπτωση μισθωμένων μηχανημάτων έργου και οχημάτων  και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή 
της σύμβασης έως τη λήξη της.
           στ) να δηλώνουν την εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης

Εφόσον  ο  Ανάδοχος  θα  κάνει  χρήση  “τρίτου  φορέα”  προκειμένου  να  εξασφαλίσει  τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό σε μηχανήματα, υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης74 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής 
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της 
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των 
δεσμών τους  με  αυτούς75.  Στην  περίπτωση αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα έχουν  στη  διάθεσή  τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. 

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της  
σύμβασης 76.

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 77.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
αποτελεί  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,  με τις  συνέπειες  του ν.  1599/1986.  Το ΕΕΕΣ78 καταρτίζεται 

74 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει  να σχετίζονται  και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.  
4412/2016)

75 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους  
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  

76 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
77 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
78 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την  

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος  IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 
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βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 179 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού, 
διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή έχουν  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα80 ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.81 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον  καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή το 
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα82

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201683.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)84.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.485.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της  
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

79 Στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  αναρτώνται 
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

80 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
81 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να  

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

82 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται  στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει  
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής  
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

83 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
84 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
85 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν86.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες  
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά87:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος  
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.288 και 2.2.3.489 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης,  εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  αποδεικνύεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων90

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το  
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
86 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
87 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε  

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,  
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί  
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν  
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες  
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης  
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

88 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και 
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν  
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία να καλύπτουν  και  τον  χρόνο υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα με  τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

89 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
90  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν  
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών91, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [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]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και 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.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της,  ονομαστικές  μετοχές προσκομίζει  πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής  του  κράτους  της  έδρας,  από το 
οποίο να προκύπτει  ότι  οι  μετοχές είναι  ονομαστικές,  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 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου,  έγκυρη  και  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  που  κατέχουν  τουλάχιστον  1%  των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  αν  οι  μέτοχοι  αυτοί  είναι  γνωστοί  στην  εταιρεία.  Αν  δεν  προσκομισθεί 
κατάσταση  κατά τα  ανωτέρω,  η  εταιρεία  αιτιολογεί  τους  λόγους  που  οι  μέτοχοι  αυτοί  δεν  της  είναι 
γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των  
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 92.και

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  δεν έχει  
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

91 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
92 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
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B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού  μητρώου του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε 
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού  ή εμπορικού οργανισμού της χώρας  καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.93

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος,  από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Β.3.  Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι 
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  δήλωση   για  μέσο  ''ειδικό''  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Ι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V).

Στο υπόδειγμα θα καταγράφονται  οι  συγκεκριμένες  συμβάσεις  (για τα τρία τελευταία έτη 2015-2016-
2017) και επί πλέον θα αναφέρονται αναλυτικά και τα εκδοθέντα από τον οικονομικό φορέα αντίστοιχα 
Τιμολόγια  για  κάθε  σύμβαση  με  το  αντίστοιχο  τίμημά  τους  (ποσό χωρίς  Φ.Π.Α.),  εντός  της  εκάστοτε 
αναφερόμενης οικονομικής χρήσης. Εάν στο τίμημα του Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται αποκλειστικά 
υπηρεσίες/  εργασίες  που  να  συνάδουν  με  το  συγκεκριμένο  αντικείμενο  (υπηρεσίες  καθαρισμού-
συντήρησης οδικού δικτύου- κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα) θα αναγράφεται το αντίστοιχο 
μερικό  τίμημα  των  υπόψη  υπηρεσιών.  Τα  Τιμολόγια  θα  επισυνάπτονται  στο  υπόμνημα  σε  απλά 
φωτοαντίγραφα.

Σε περίπτωση υπεργολαβίας, το τίμημα των Τιμολογίων που θα αναγράφεται στο υπόμνημα θα είναι το 
αντίστοιχο  υπεργολαβικό.  Οποιαδήποτε  ασάφεια  ή  ανακρίβεια  στη  παρουσίαση  και  πιστότητα  του 
περιεχομένου των Τιμολογίων, σε σχέση με τα λοιπά προς υποβολή στοιχεία, θα έχει ως συνέπεια την 
απόρριψη τους. Εναλλακτικά γίνονται επίσης δεκτές, αντί των απλών αντιγράφων των ως άνω Τιμολογίων,
βεβαιώσεις είτε πιστοποιητικά Δημοσίων Φορέων, από τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι καλύπτονται οι 
απαιτήσεις περί του ελάχιστου αποδεκτού  μέσου ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών.
Τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον οι υπόψη υπηρεσίες παρασχέθηκαν από Κοινοπραξία ή Ένωση στην οποία 
ο  διαγωνιζόμενος  μετείχε  ως  μέλος,  θα  υποβάλλονται  με  σχετική  επισήμανση  και  του  ποσοστού 
συμμετοχής τούτου στο σχήμα για τον αναλογικό προσδιορισμό του ύψους του  μέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών του.
Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω 
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.94

Β.4. Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6α)  οι  οικονομικοί  φορείς 
προσκομίζουν κατάλογο των συμβάσεων που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόμενος από 

93 Πρβλ. Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν.  4412/2016.  Επισημαίνεται  ότι η Α.Α.  απαιτεί  στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά  
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

94 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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πιστοποιητικά  ορθής  εκτέλεσης  και  ολοκλήρωσης  των  σημαντικότερων  εργασιών  (Υπόμνημα  ΙΙ  του 
Παραρτήματος V.95 
Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6β,γ,δ,ε,στ)  οι  οικονομικοί  φορείς 
προσκομίζουν Υπεύθυνες Δηλώσεις, βεβαιώσεις, και έγγραφα όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Στην  ΕΕΕΣ   θα  αναφέρονται  τα  οριζόμενα  της  παραγράφου  2.2.6.,  τα  απαραίτητα  τεχνικής  και 
επαγγελματικής ικανότητας .

Β.5. ΔΕΝ  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  η  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.796

Β.6. Για την απόδειξη  της νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα  ν,  το/τα  πρόσωπο/α  πουπρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικώ δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/  
νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους97 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,  
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.98

95 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του 
Παραρτήματος  XII του Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016,  τα οποία  αντιστοιχούν,  σε  κάθε περίπτωση,  στα κριτήρια  
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

96 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται.

97 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
98 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό  

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης99 

Κριτήριο ανάθεσης100 της Σύμβασης101 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

Α)  βάσει τιμής102 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα και στα Συνημμένα 
της Διακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής103.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που ορίζει  η  
παρούσα  διακήρυξη  (άρθρο  1.5  ),  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 104.

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών 
πιστοποίησης,  ο  οποίος περιλαμβάνεται  στον κατάλογο εμπίστευσης  που προβλέπεται  στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  
56902/215  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  διαδικασία  εγγραφής  του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του 
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

99 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο 2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

100 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει  να συνδέονται  με το αντικείμενο της σύμβασης,  σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από  
προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους  
προσφέροντες,  προκειμένου  να αξιολογείται  ο βαθμός  συμμόρφωσής  τους προς  τα κριτήρια ανάθεσης.  Εάν  υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι  
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

101 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

102 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

103 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
104 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1  

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,  η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της105.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική  Προσφορά»  στον  οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της  
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα106, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά με τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf  (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη 
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί  
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους  
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως  
τεχνική  και  οικονομική  προσφορά)  παραπέμποντας  στο  σχετικό  άρθρο  της  διακήρυξης  και  τα  τυχόν  
υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 107]

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,  
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται  
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και  
δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και 
δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα 
προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των 
πρωτοτύπων.

105 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
106 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
107 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας108.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν109: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και  
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης . 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες-  
ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας  
και  Ανάπτυξης   “Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop
%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για  
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. Υπόδειγμα δίνεται στο Παράρτημα ΙΧ.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί στο άρθρο 2.2.6 “Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα”, του Παραρτήματος IV και V  της Διακήρυξης 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν110.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμή , 
όπως ορίζεται κατωτέρω  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα  VII της διακήρυξης: 

Α. Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα (άρθρο του τιμολογίου μελέτης)  111

[Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο 
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική 
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το 

108 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να  
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του  
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  

109 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
110 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
111 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α.
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υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VI ( Τιμολόγιο Εργασιών) της παρούσας διακήρυξης112) σε μορφή 
pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης113.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ   20 %.

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται ή 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που  καθορίζεται  και  τεκμηριώνεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή114 στο  Παράρτημα  I της  παρούσας 
διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών115  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών116

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,117 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί 
112 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
113 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
114 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
115 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
116 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
117 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης 
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης  
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,  
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών118

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 18-03-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων   αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα 
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς  που  έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου119.

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  μόνο  των  τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας   και  συντάσσεται  πρακτικό  για  την  απόρριψη  όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο  πρακτικό,   το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την 
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι   φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών.

δ)  Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται  
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την  ανάδειξη  του 
118 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου  100  και  ΥΑ  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
119 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να   έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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προσωρινού  αναδόχου.  Το  εν  λόγω  πρακτικό  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,μέσω  της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή120 προς έγκριση.

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η 
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  [Επισημαίνεται  ότι  η  εκτίμηση  και  τα  σχετικά  αιτήματα  προς  τους  προσφέροντες  για  την  
παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση  
είτε  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατά  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών,  είτε  του  
αποφαινομένου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  κατά  τη  διαδικασία  έγκρισης  του  πρακτικού  της  
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα  
χαμηλές  προσφορές  και  την  αποδοχή  ή  όχι  των  σχετικών  εξηγήσεων  εκ  μέρους  των  προσφερόντων  
ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές121. 
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία  
απόφαση]

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων122 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4  
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου123 -  Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών 124 από την κοινοποίηση 
της  σχετικής   ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης125 και  τα  πρωτότυπα  ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

120 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
121 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
122 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ.  

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
123 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
124 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103  

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων'

125 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.

Σελίδα 31





Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι  
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,  μέσω του Συστήματος,  ειδοποίησής του.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία  κατ’  ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)  επιπλέον 
ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με 

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της  
έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του126. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή 
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,  
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

126 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης  κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013, 

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει 
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .127

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες128 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να 
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής129 η  προθεσμία  για  την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση της  πράξης  που  βλάπτει  τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης130.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά131 μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

127 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017.
128 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017.
129 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
130  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
131 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες  

και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών132

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα  
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή  απορρίπτει  την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής133.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την  
ΑΕΠΠ134.

Η  άσκηση της ως άνω προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση για την άσκηση  των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά135.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της  
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε 
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του αρμόδιου  οργάνου,  να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

132  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού  
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

133  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
134  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον  

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
135  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,  
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής  σύμβασης.  Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο 
Παράρτημα ΙΧ της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 136

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολό της  μετά την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική 
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των ως  άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι διατάξεις  του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα  X  του 
Προσαρτήματος Α΄.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και  
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της  παραγράφου 5 του 
άρθρου 105

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

136 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016. 
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους νόμιμους  εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οι 
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο 
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση, 
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.137.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον  
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  [σε  περίπτωση που  ο  
ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  τη  χρηματοοικονομική  
επάρκεια-τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης,  
προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής  
του]

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει  
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2  
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα  
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

4.4.4. Δεν προβλέπεται πληρωμή απευθείας σε υπεργολάβους.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.138

Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης139 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.  
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που 
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

137 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
138 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
139 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : τμηματικά

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 140, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον  
έλεγχο και την πληρωμή. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή είναι τα εξής (άρθρο 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016):

α)  Πρωτόκολλο  παραλαβής  του  τμήματος  που  αφορά  η  πληρωμή  ή  του  συνόλου  του  συμβατικού 
αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016
β)  Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ)  Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ)  Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η πληρωμή του τιμήματος παροχής των Υπηρεσιών θα γίνεται σε EURO.

Για  κάθε  υπηρεσία,  προμήθεια  υλικού  ή  εργασία  που  αφορά  το  αντικείμενο  της  παρούσας,  θα 
συντάσσεται Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.), το οποίο θα υπογράφεται αφενός 
από τα μέλη της ειδικής μόνιμης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής που θα συστηθεί για τον σκοπό αυτό, 
αφετέρου από τον επόπτη των παρεχόμενων υπηρεσιών και τέλος από τον ίδιο τον Πάροχο είτε από τον 
εκπρόσωπο του.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον  
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016141

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της  
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)142 .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

140 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017. 
141 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

142 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας  
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος,  με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά 
έκπτωτος143 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις  
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις  οποίες οφείλει  να προβεί  αυτός,  θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του,  η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση  παρέλθει  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα  (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2.  Αν οι  υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων144  
 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016145 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

143 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
144 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
145 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από  το Τμήμα 
Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
(Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ.) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου  και  παράταση  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  υπό  τους  όρους  του  άρθρου  132  του  ν. 
4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως  
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και  
άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση  φορέων,  στους 
οποίους  ανατίθενται  επιμέρους  καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή 
απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που 
σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το  ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και  
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης146 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερες (24) μήνες.  [το εν λόγω χρονικό διάστημα  
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε  
αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους  
παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό] 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου147. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος148  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

146 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
147 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
148 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221149 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος  μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο  
ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται  
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις  που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί  αν οι  αναφερόμενες  
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και  παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών  από την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του 
άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων150. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση151 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί 
της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση της αναθέτουσας  αρχής μπορεί  να εγκρίνεται  αντικατάσταση των 
υπηρεσιών  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας  της  σύμβασης,  η  προθεσμία  που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,  
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης  
παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  τις  υπηρεσίες  ή/και  τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής152 

Δεν προβλέπεται

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ             ΕΛΕΓΘΗΚΕ Θεωρήθηκε

149 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
150 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
151 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
152 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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Η αν. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. Ο αν. Προϊστάμενος 
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.

Γιαννακού Δημήτρης
Πολιτικός  Μηχανικός με Α΄β

Κονδυλένια Σαφλέκου
Πολ. Μηχανικός με Α΄β

Δημήτριος Αγγελίδης
Πολ. Μηχανικός με Α΄β

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΡΙΘΜΟ  3396/20-12-2018  (Πρακτικό51ο)  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
(ΑΔΑ: ΩΣ5Τ7ΛΛ-ΩΓΑ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

         ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Αβραμίδης Ευστάθιος                                                                                     ΤΗΣ ΠΚΜ

2. Θωμαΐδης Παύλος

3. Καρατζιούλα Νίκη

4. Μήττας Χρήστος                                                                             Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 

5. Μπάτος Σωτήριος

6. Τζηρίτης Δημήτριος

7. Ανδρίτσος Ιωάννης   -

8. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

9. Μούρνος Δημήτριος

10. Μπασδάνης Αθανάσιος  -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

I.                               ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο  των  ζητούμενων  υπηρεσιών,  είναι  η  παροχή,  για  δύο  (2)  έτη,  υπηρεσιών  συντήρησης 
πρασίνου  και  κοινοχρήστων  χώρων  επί  του  εθνικού  οδικού  δικτύου  και  επαρχιακού  οδικού  δικτύου 
αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6297/27-08-2007 (ΦΕΚ-1866 Β/14-09-2007)  
Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης 
στο  οδικό  δίκτυο  της  ΠΚΜ»,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  Αριθμ.Πρωτ.490948(1766)/20-11-
2017/Αποφαση Γενικού Διευθυντή.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποσκοπεί στην

    α) βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την κοπή των χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα

       της οδού και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης αυτής ιδιαίτερα στους κόμβους 

    β)  προστασία του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς 

    γ) προστασία  της περιμετρικής ζώνης της οδού από προσχώσεις εκατέρωθεν εθνικού και

        επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η υπόψη συντήρηση πρασίνου, περιλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων και την συντήρηση 
του πρασίνου. Πιο συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνη για:

α. τον καθαρισμό τάφρων,

β. τον καθαρισμό χώρων πρασίνου,

γ. τη διαμόρφωση της κόμης των φυτών (δέντρα, θάμνοι),

δ. το βοτάνισμα με τα χέρια ή με χορτοκοπτικό μηχάνημα των χώρων πρασίνου

ε. την κοπή, εκρίζωση και την απομάκρυνση ξεραμένων ή κατεστραμμένων φυτών. 

στ. τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού και του απαραίτητου εξοπλισμού, που θα περιλαμβάνει 
βεβαίως τα αναγκαία εργαλεία για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Το  επίπεδο  παροχής  υπηρεσιών  συντήρησης  πρασίνου  ορίζεται  στα  συνοδά  Τεύχη  της  παρούσας 
Σύμβασης  και  θα  αξιολογείται  και  πιστοποιείται  από  ορισμένη  Επιτροπή  Παραλαβής,  Ελέγχου  & 
Πιστοποίησης  της  Υπηρεσίας  που είναι  αρμόδια  για  την  παραλαβή,  παρακολούθηση  και  έλεγχο  των 
εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

Επειδή οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού θα πραγματοποιούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
άξονα που βρίσκεται σε χρήση, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον Πάροχο, 
όπως  προβλέπονται  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  για  όλες  τις  εργασίες  που  θα 
πραγματοποιηθούν. Η μη συμμόρφωση του Παρόχου θα επιφέρει την επιβολή των κυρώσεων από την 
επιτροπή ελέγχου & πιστοποίησης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Ε.Σ.Υ. 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του αντικειμένου, το οποίο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια χρήσης του 
οδικού άξονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις:

• Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους χώρους της σύμβασης θα πραγματοποιούνται 
λαμβάνοντας πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας όπως περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. και την 
Τεχνική  Περιγραφή  με  την  κατάλληλη  και  επαρκή  κατανομή  των  συνεργείων  εργατών  και  τον 
κατάλληλο  εργοταξιακό  εξοπλισμό.  Οι  εργάτες  των  συνεργείων  θα  φορούν  και  θα  φέρουν  τον 
κατάλληλο  εξοπλισμό  (ανακλαστικά  γιλέκα,  γυαλιά,  κράνη,  κλπ.)  για  λόγους  ασφαλείας  και  τα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται θα είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη οδική σήμανση ασφαλείας.

• Τα  προϊόντα  καθαρισμών  θα  απομακρύνονται  αυθημερόν  και  θα  μεταφέρονται  με  ευθύνη  του 
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αναδόχου σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρχές απόθεσης. Η απομάκρυνση των σάκων θα γίνεται 
τμηματικά  και  ανεξάρτητα  από  τη  διάρκεια  της  εργασίας  καθαρισμού  ή  συντήρησης  πρασίνου. 
Απαγορεύεται  η  παραμονή  διάσπαρτων  πλαστικών  σάκων  με  προϊόντα  καθαρισμών  ή  εργασιών 
συντήρησης πρασίνου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στα κλαδέματα δένδρων και 
θάμνων, ανεξάρτητα από τη θέση τους (παράπλευροι χώροι), των οποίων τα κλαδιά είναι επικίνδυνα 
για  την  ασφάλεια  διερχομένων  οχημάτων  ή  πεζών.  Τα  ξερά  δένδρα  και  θάμνοι  πρέπει  να 
εκριζώνονται  άμεσα  για  λόγους  ασφαλείας  και  πυροπροστασίας.  Σε  περίπτωση  που  η  βλάστηση 
καλύπτει  οπτικά πινακίδες σήμανσης στους χώρους πρασίνου θα γίνεται  κατάλληλο κλάδεμα των 
φυτών προκειμένου να μην εμποδίζεται η ορατότητα των πινακίδων από τους διερχόμενους οδηγούς.

• Επειδή  οι  συνθήκες  ανάπτυξης  των  φυτών  εξαρτώνται  από  πολλούς  παράγοντες  (θερμοκρασίες, 
βροχοπτώσεις, κλπ.), οι επαναλήψεις των εργασιών συντήρησης μπορούν να μεταβληθούν εάν αυτό 
είναι  απαραίτητο  και  προς  όφελος  της  ασφάλειας  των  διερχομένων  πεζών  και  οχημάτων  στους 
οδικούς άξονες της σύμβασης, αλλά και για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και τη σταθερή εικόνα 
συντηρούμενου πρασίνου των οδικών αξόνων. 

• Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης το σύνολο του 
πρασίνου  επί  όσο  χρόνο φέρει  την  εκ  της  σύμβασης  ευθύνη και  με  την  συχνότητα  επανάληψης 
εργασιών που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής, Ελέγχου & Πιστοποίησης.

• Οι  εργασίες  συντήρησης  θα  γίνονται  με  βάση  το  εγκεκριμένο  πρόγραμμα  εργασιών  ή  μετά  από 
γραπτή εντολή της Επιτροπής Παραλαβής, Ελέγχου & Πιστοποίησης εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  στο  ημερολόγιο  των  Εργασιών,  ανάλογα  με  τις  
απαιτήσεις των φυτών.

• Επειδή οι παραπάνω εργασίες θα εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, 
κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης, μπορεί μερικές από τις εργασίες αυτές να αυξομειωθούν 
(καθαρισμός, σχηματισμός κόμης κτλ.) ή και να παραλειφθούν τελείως (εκρίζωση, κτλ.),  μετά από 
εκτίμηση της Επιτροπής Παραλαβής, Ελέγχου & Πιστοποίησης. Ο Πάροχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την 
Υπηρεσία,  για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριμένης εργασίας που πρόκειται να 
εκτελέσει.

• Λαμβάνοντας  υπόψη το γεγονός ότι  οι  συνθήκες  ανάπτυξης των φυτών εξαρτώνται  από πολλούς 
παράγοντες (θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, κλπ.), οι απαιτήσεις συντηρήσεως τους για τη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ, συνεχώς μεταβάλλονται και ως εκ 
τούτο δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν και να προμετρηθούν. Επομένως οι τελικές ποσότητες των 
εργασιών  συντηρήσεων  θα  εκτιμηθούν  και  θα  οριστικοποιηθούν  από  την  Επιτροπή  Παραλαβής, 
Ελέγχου & Πιστοποίησης.

• Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο προορισμός των 
φυτεύσεων.  Κατά  συνέπεια,  ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρακολουθεί  συνεχώς  την 
κατάσταση  των  φυτών  και  να  προβαίνει  στην  αναγκαία  συντήρηση  αυτών,  σύμφωνα  με  όσα 
προαναφέρθηκαν, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την 
κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα με τη λειτουργικότητα, την αύξηση της αντοχής και 
ασφάλειας των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική βελτίωση του χώρου.

II.                      ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6297/27-
08-2007  (ΦΕΚ-1866  Β/14-09-2007)  Απόφαση  Γ.Γ.  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  «Αρμοδιότητα 
συντήρησης  και  τεχνικής  αστυνόμευσης  στο  οδικό  δίκτυο  της  ΠΚΜ»,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την 
Αριθμ.Πρωτ.490948(1766)/20-11-2017/Αποφαση Γενικού Διευθυντή.

III.                                       ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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Σε αυτή την ενότητα θα δοθούν οι  ορισμοί  των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι  προδιαγραφές με τις  
οποίες  ο Πάροχος θα τις εκτελεί  προκειμένου να επιτυγχάνεται  η εικόνα ενός συντηρούμενου χώρου 
πρασίνου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ

Η συντήρηση των θάμνων και των δένδρων πραγματοποιείται προκειμένου τα δένδρα και οι θάμνοι να 
αναπτύσσονται σωστά και να έχουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ελεγχόμενο σχήμα και μορφή που να  
μην προκαλεί προβλήματα στην ασφαλή χρήση του οδικού άξονα.

Η εικόνα των συντηρούμενων δένδρων και θάμνων θα είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής παροχής 
υπηρεσιών συντήρησης θάμνων και δένδρων η οποία αποτελείται από επιμέρους εργασίες, όπως:

• Εργασίες βοτανίσματος χώρου φυτών με φορητό βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή από πάσης φύσεως αυτοφυή ζιζάνια

Η εργασία περιλαμβάνει το βοτάνισμα σε όλη την επιφάνεια των χώρων της Σύμβασης. Δηλαδή σε χώρους  
φυτών,  σε  παράπλευρους  μη  φυτεμένους  χώρους  (βάσεις  στήριξης  στηθαίων  ασφαλείας, 
κρασπεδόρειθρα, αρμοί πλακών πεζοδρομίου κλπ.).

Ως εργασία βοτανίσματος με φορητό βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα ορίζεται η κοπή όλων των 
αυτοφυών ζιζανίων σε ύψος 5-10 εκατοστά από το έδαφος, από εξειδικευμένους εργάτες.

Ως  «ζιζάνιο»  ορίζεται  το  φυτό  εκείνο  που  δεν  εγκαταστάθηκε  μετά  από  σπορά  ή  φύτευση  και 
αναπτύσσεται σε βάρος των φυτεμένων θάμνων και δένδρων. Στις αφύτευτες επιφάνειες όλα τα φυτά 
θεωρούνται «ζιζάνια».

Η συλλογή των κομμένων ζιζανίων και η απομάκρυνσή τους από τους χώρους της σύμβασης θα γίνεται  
άμεσα και ταυτόχρονα θα γίνεται καθαρισμός από τα υπολείμματα του βοτανίσματος στα πεζοδρόμια, 
στα ρείθρα και στα φρεάτια όμβριων του οδοστρώματος.

Η  παραπάνω  εργασία  θα  γίνεται  στο  σύνολο  των  χώρων  με  μηχανικά  μέσα  (φορητό  βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα) και σε ειδικές περιπτώσεις (απότομα πρανή, κλπ.) λόγω ασφάλειας, θα γίνεται 
χειρωνακτικά. 

Ειδικότερα πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα (χορτοκοπτικό):

- να μην προκληθούν ατυχήματα από τον εξοστρακισμό χαλικιών στα διερχόμενα οχήματα

- να μην προκαλούνται τραυματισμοί των κορμών των δένδρων και των θάμνων. 

- να μην προκληθεί πυρκαγιά τους θερινούς μήνες λόγω ξηρότητας.

Πριν την έναρξη της εργασίας βοτανίσματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισμός του χώρου φυτών 
από απορρίμματα προκειμένου να μην τεμαχίζονται αυτά από τα χορτοκοπτικά μηχανήματα.

Βοτάνισμα με τα χέρια (με εργαλεία χειρός π.χ. τσάπα) θα εφαρμόζεται στη βάση δένδρων και θάμνων και 
μόνο εκεί όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα, προκειμένου να είναι 
ελεύθερος από ζιζάνια ο χώρος του άμεσου ριζικού συστήματος των φυτών.

Η συλλογή των κομμένων ζιζανίων και η απομάκρυνσή τους από τους χώρους εργασίας, θα γίνεται την 
ίδια μέρα και θα γίνεται καθαρισμός από τα υπολείμματα του βοτανίσματος στα πεζοδρόμια, στα ρείθρα 
και στα φρεάτια ομβρίων του οδοστρώματος.

Τους θερινούς μήνες στον εξοπλισμό του παρόχου θα συμπεριλαμβάνονται πάντα κατάλληλοι φορητοί 
πυροσβεστήρες για την άμεση καταστολή πυρκαγιάς κατά την ώρα εργασίας σε χώρους της σύμβασης 
από ξερά ζιζάνια ή απορρίμματα του χώρου φυτών. 

Όλες οι εργασίες βοτανίσματος θα αποτυπώνονται από τον Πάροχο δειγματοληπτικά με φωτογραφικό 
υλικό  και  ημερομηνία  επέμβασης  που  θα  δείχνει  τους  χώρους  πριν  την  επέμβαση  και  μετά.  Το 
φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύει το μητρώο του έργου.
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• Εργασίες διαμόρφωσης κόμης δένδρων 

Οι εργασίες  κλαδεμάτων δένδρων θα γίνονται  την κατάλληλη χρονική περίοδο (κατά πλειοψηφία την 
χειμερινή  περίοδο)  για  τη  βέλτιστη  ανάπτυξη  και  καλλωπιστική  ανθοφορία  των  φυτών  αλλά  πάντα 
λαμβάνοντας υπόψη και την ασφάλεια πεζών και οχημάτων που διέρχονται των οδικών αξόνων.

Ιδιαίτερα σε είδη με εύθραυστους βραχίονες θα ληφθεί υπόψη η επικινδυνότητα. Λόγω της σημασίας και 
της  επικινδυνότητας  της  επέμβασης  των  εργασιών  κλαδεμάτων  είναι  δεδομένη  η  παρουσία  του 
υπεύθυνου γεωπόνου του έργου, ο οποίος θα αποφασίζει επί τόπου του έργου, μαζί με τον επιβλέποντα 
του έργου, την τελική διαμόρφωση των δένδρων.

Στο κλάδεμα διαμόρφωσης, περιορίζεται η κόμη του δένδρου περιμετρικά (μείωση διαμέτρου κόμης κατά 
1-2 μ. κατά περίπτωση) και αραιώνονται βλαστοί από το εσωτερικό της κόμης για καλύτερο αερισμό και 
διαμόρφωση ισχυρότερων κύριων βραχιόνων.  Το σχήμα της κόμης των κλαδεμένων δένδρων θα είναι  
σφαιρικό,  πυραμιδοειδές  ή  κυλινδρικό  κατά  περίπτωση  και  είδος.  Οι  μεγάλες  τομές  από  κλάδεμα 
βραχιόνων θα καλύπτονται με κατάλληλη σφραγιστική πάστα για πρόληψη ασθενειών ξύλου.

Πριν την πραγματοποίηση της εργασίας κλαδέματος (ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται καλαθοφόρο όχημα) 
θα  ενημερώνεται  για  να  είναι  παρών  η  επιτροπή  παραλαβής  ελέγχου  &  πιστοποίησης.  Επίσης  θα 
ενημερώνονται  και  οι  αρμόδιες  Αρχές  (Τροχαία).  Στις  εργασίες  αυτές  θα  γίνεται  η  κατάλληλη 
κυκλοφοριακή  ρύθμιση  λαμβάνοντας  όλα τα μέτρα ασφάλειας  και  εργοταξιακής  σήμανσης,  ιδιαίτερα 
κατά την κοπή μεγάλων κλάδων των δένδρων. Η σήμανση με εργάτη και με ανακλαστικούς κώνους πρέπει 
να είναι ευδιάκριτη και να προειδοποιεί τους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων τουλάχιστο 150-200 
μέτρα πριν τον τόπο που βρίσκεται το συνεργείο και τα οχήματα του παρόχου.

Τα δένδρα ή  τα κλωνάρια  δένδρων,  που εμποδίζουν  την  ασφαλή  κυκλοφορία των οχημάτων ή  είναι  
επικίνδυνα προς πτώση, πρέπει να κοπούν και κατά συνέπεια η κοπή των δένδρων θα γίνει επιλεκτικά 
κατά θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του οδικού δικτύου και η απόσταση μεταξύ των παραπάνω θέσεων 
μπορεί να κυμαίνεται από μερικά μέτρα μέχρι και ολόκληρα χιλιόμετρα.

Εφόσον υπάρχουν καλώδια της ΔΕΗ, η κοπή των δένδρων θα γίνει με κάθε προσοχή για τα καλώδιά της  
και μετά από έγγραφη ενημέρωση της Τροχαίας και της ΔΕΗ, για την παρουσία εκπροσώπων τους στον 
τόπο  των  εργασιών.  Η  επιλογή  των  δένδρων  αυτών  θα  γίνει  από  την  Υπηρεσία  και  η  οποιαδήποτε 
καταστροφή των καλωδίων ή άλλων κατασκευών θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Οι  εργασίες  κλαδεμάτων θα αποτυπώνονται  δειγματοληπτικά με  φωτογραφικό  υλικό  και  ημερομηνία 
επέμβασης που θα δείχνει τους χώρους πριν την επέμβαση και μετά. Το φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύει  
τη σύνταξη των Π.Τ.Π.Υ. και το μητρώο του έργου.

• Εργασίες διαμόρφωσης θάμνων 

Οι  εργασίες  διαμόρφωσης  θάμνων  θα  γίνονται  με  γνώμονα  τη  βέλτιστη  ανάπτυξη  και  καλλωπιστική 
ανθοφορία  των φυτών αλλά πάντα λαμβάνοντας  υπόψη και  την  ασφάλεια  πεζών και  οχημάτων που 
διέρχονται των οδικών αξόνων. 

Διαμόρφωση κόμης θάμνου

Εφαρμόζεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες και αποσκοπεί στη σφαιρική,  πυραμιδοειδή ή κυλινδρική 
διαμόρφωση  σχήματος  του  θάμνου,  αφήνοντας  τη  βάση  καθαρή  μέχρι  του  ύψους  30-50  εκατοστών 
προκειμένου να γίνονται απρόσκοπτα οι εργασίες βοτανίσματος και καθαρισμού. 

Το ύψος της κόμης του θάμνου μετά το κλάδεμα διαμόρφωσης θα είναι κατά 0,70-1,50 μέτρο χαμηλότερο 
από το αρχικό και η διάμετρος της κόμης του θάμνου θα περιορίζεται κατά 0,50-1,00 μέτρο αναλόγως το 
είδος και το μέγεθος του θάμνου και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και την καλή ορατότητα πεζών και 
οδηγών διερχομένων οχημάτων.

Για τους μικρούς θάμνους το τελικό ύψος του θάμνου μετά την εργασία διαμόρφωσης της κόμης θα είναι  
1,00 - 1,20 μέτρα και η διάμετρος της κόμης του θάμνου θα περιορίζεται κατά 0,40-0,70 μέτρα σε σχέση 
με την αρχική.

Οι  εργασίες  κοπής  χόρτων,  ζιζανίων,  βάτων,  θάμνων  και  μικρών  ή  μεγάλων  δένδρων  σε  ερείσματα 
αυτοφυών ή εγκατεστημένων (φυτεμένων) θα εκτελούνται είτε υπάρχουν μεταλλικά στηθαία ασφαλείας 
είτε δεν υπάρχουν, με μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα.
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Οι εργασίες κοπής δένδρων, κοπής ή κλάδευσης θάμνων σε οποιαδήποτε απόσταση από την άσφαλτο και  
ξυλωδών φυτών, χόρτων, θάμνων, κλπ σε ερείσματα και σε πλάτος 1,00μ. από τη γραμμή, που ορίζουν η 
άσφαλτος ή τα στηθαία ασφαλείας, θα εκτελούνται, επίσης, με μηχανικά ή χειρωνακτικά μέσα. 

Οι εργασίες διαμόρφωσης κόμης δένδρων και θάμνων (κλαδέματα) θα πραγματοποιηθούν τρείς φορές 
κατά τη διάρκεια της παροχής Υπηρεσίας.

• Εργασίες κοπής και εκρίζωσης αυτοφυών δένδρων

Στους  συντηρούμενους  χώρους  φύονται  και  αναπτύσσονται  αυτοφυή  δένδρα  και  θάμνοι,  τα  οποία 
ανταγωνίζονται σε νερό και θρεπτικά στοιχεία τα φυτά και το κυριότερο, στις περισσότερες περιπτώσεις 
αποτελούν κίνδυνο για πεζούς και διερχόμενα οχήματα.

Το ίδιο ισχύει και για τους ξερούς θάμνους και δένδρα τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για θραύση και  
πτώση στο οδόστρωμα σε περιπτώσεις ισχυρών ανέμων.

Στην εργασία κοπής δένδρων, η κοπή του κορμού του δένδρου θα γίνεται σε μέγιστο ύψος 10 εκατοστά 
από το έδαφος. Το δένδρο θα τεμαχίζεται τμηματικά, με μηχανοκίνητο πριόνι, από την κορυφή προς τη 
βάση χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Σε περίπτωση που κριθεί 
απαραίτητο  η  κατάληψη  της  παρακείμενης  λωρίδας  οδοστρώματος  ή  διακοπή  της  κυκλοφορίας 
οχημάτων,  για λόγους ασφαλείας,  θα λαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα μέτρα εργοταξιακής  σήμανσης 
διαχείρισης κυκλοφορίας.

Για την υλοτόμηση δέντρου απαιτείτε άδεια από Δασαρχείο και παρουσία Δασοφύλακα της περιοχής.

Οι  εργασίες  εκρίζωσης  και  κοπής  δένδρων  και  θάμνων,  θα  γίνονται  κατόπιν  εντολής  της  Επιτροπής 
Παραλαβής,  Ελέγχου  &  Πιστοποίησης  επίβλεψης  (Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης) γραπτώς στο ημερολόγιο των εργασιών, και θα πραγματοποιούνται παρουσία της ομάδας 
ελέγχου,  προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για πεζούς και οχήματα. 

Οι εργασίες εκρίζωσης θα πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρεθεί όλο το ριζικό σύστημα 
του φυτού, αν είναι τεχνικά εφικτό και δεδομένου ότι δεν θα προκαλέσει βλάβη σε υπόγεια αρδευτικά ή 
άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

Όλα τα προϊόντα κοπής και εκρίζωσης δένδρων και θάμνων (κλαδιά, φύλλα, τμήματα κορμών κ.α.) θα 
απομακρύνονται αυθημερόν από τους χώρους εργασίας με επιμέλεια χωρίς να μένουν υπολείμματα της 
εργασίας. 

Οι  εργασίες  κοπής  και  εκρίζωσης  αυτοφυών  δένδρων  θα  αποτυπώνονται  δειγματοληπτικά  με 
φωτογραφικό υλικό και ημερομηνία επέμβασης που θα δείχνει τους χώρους πριν την επέμβαση και μετά. 
Το φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύει το μητρώο.

• Εργασία καθαρισμού φυτεμένων χώρων

Η εργασία καθαρισμού φυτεμένων χώρων έχει σκοπό την απομάκρυνση από τους χώρους φυτών πάσης 
φύσεως  απορρίμματα  (διάσπαρτα  ή  εντοπισμένα),  σε  επαναλήψεις  που  ορίζονται  στον  πίνακα 
επαναλήψεων εργασιών. 

Η εργασία καθαρισμού φυτεμένων χώρων περιλαμβάνει την συλλογή σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους 
και  απομάκρυνση  από χώρους  φυτών,  κάθε  είδους  σκουπιδιών όπως:  παντός  είδους  χαρτιά,  φύλλα,  
αποκολλημένα ελαστικά και υλικά αυτοκινήτων, πλαστικά αντικείμενα, απορρίμματα από τους επιβάτες 
αυτοκινήτων και διερχόμενους όπως: γυάλινες και πλαστικές φιάλες, κουτάκια αλουμινίου, αποτσίγαρα, 
αφίσες κ.λπ. 

Σάκοι με σκουπίδια δεν επιτρέπεται να παραμένουν στους χώρους της σύμβασης πέραν των δύο ημερών.  
Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.
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• Επιλογή - σήμανση θέσεων και είδους παρέμβασης

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
μεταβαίνει  σε οποιοδήποτε σημείο της οδού, όπως περιγράφεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή και σε 
οποιαδήποτε απόσταση και μετά από έγγραφη υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  να 
υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  προμέτρηση και  προϋπολογισμό,  όλων  των εργασιών  που  προβλέπεται  να 
εκτελεσθούν, συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση (δεξιά ή αριστερά της οδού, χιλιομετρική θέση)  
και  σχέδια  (εφόσον  απαιτούνται)  με  σημειωμένες  τις  θέσεις,  επί  των  οποίων  θα  εκτελεσθούν  οι 
αντίστοιχες εργασίες κατά είδος και ποσότητα.

Τα παραπάνω, αφού ελεγχθούν λεπτομερώς, διορθωθούν ή και τροποποιηθούν από την Υπηρεσία, θα του 
κοινοποιηθούν για εφαρμογή μετά την έγκρισή τους. 

Η  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών  θα  γίνεται  με  κατάλληλα  εργαλεία  ή  μηχανήματα  (αλυσσοπρίονα  ή 
πριόνια, ή άλλα μηχανήματα, κλπ) και από ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, έτσι ώστε η εκτέλεση 
της αντίστοιχης εργασίας να πραγματοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό και αποδεκτό τρόπο.

Κατά την κοπή των δένδρων και εφόσον υπάρχει κίνδυνος προκλήσεων ζημιών σε διερχόμενα οχήματα, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό) και η κοπή να γίνεται τμηματικά,  
με πρόσδεση των τεμαχίων, που κόβονται στο ανυψωτικό μηχάνημα η δε απόθεσή τους στο έδαφος να 
γίνεται ομαλά και προσεκτικά.

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και πιθανής λήξης κάθε 
εγκεκριμένης εργασίας, που πρόκειται να εκτελέσει, σε συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Εργασία που τυχόν θα 
εκτελεσθεί  χωρίς  να ειδοποιηθεί  η  Υπηρεσία ή  που  θα  γίνει  χωρίς  την  παρουσία  της  επίβλεψης,  θα 
θεωρηθεί σαν να μην έγινε, με συνέπεια να μην πιστοποιηθεί. 

• Διαδικασία εκτέλεσης εργασιών 

Όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα κοπής (κορμοί δένδρων, κλαδιά, φλοιοί, φύλλα, υπολείμματα ή χόρτα, 
ζιζάνια, βάτα, αυτοφυείς θάμνοι και μικρά αυτοφυή δένδρα) τεμαχίζονται και συγκεντρώνονται σε σημεία 
εκτός του οδοστρώματος που δεν δημιουργούν κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. 

Απομακρύνονται από το έργο και τις θέσεις προσωρινής απόθεσης, εντός δύο ημερών το αργότερο. 

Αποθέτονται  οριστικά σε κατάλληλες για το σκοπό αυτό θέσεις,  με  μέριμνα,  ευθύνη και  δαπάνη του 
Αναδόχου  και  σε  αποστάσεις  σύμφωνες  με  το  σχέδιο  διαχείρισης  που  προβλέπεται  από  την  ΚΥΑ 
αρ.36259/1757/Ε103/23-8-2010  «μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των 
αποβλήτων από εκσκαφές,  κατασκευές και  κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ)»  ΦΕΚ Β΄  1312/24-8-2010,  όπως έγινε 
αποδεκτό και από την ΓΓΔΕ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/αρ. πρωτ. Δ1α/09/95/ΦΝ 433.β/14-6-2012). Απαγορεύεται η 
καύση τους ή η απόθεσή τους σε όμορες ιδιωτικές,  κοινοτικές ή Δημόσιες εκτάσεις χωρίς τις σχετικές 
άδειες. Ο χώρος προσωρινής απόθεσης καθαρίζεται πλήρως.

Τυχόν  ζημιές,  που  θα  προκληθούν  κατά  την  κοπή  των  θάμνων  ή  των  δένδρων,  οπουδήποτε  και  σε 
οτιδήποτε,  αποκαθίστανται  αμέσως  από  τον  Ανάδοχο,  ανεξάρτητα  από  τις  τυχόν  ευθύνες  (ποινικές, 
αστικές ή διοικητικές) ή αποζημιώσεις, που θα προκύψουν ή θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο.

Οι εργασίες, που θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, είναι αυτές οι οποίες αναφέρονται στα έγγραφα 
των αρμοδίων Τμημάτων Τροχαίας.

Επί πλέον θα εκτελείται κάθε άλλη εργασία που ήθελε κριθεί αναγκαία και δεν αναφέρεται ανωτέρω, για 
την καλή και ασφαλή λειτουργία του Οδικού δικτύου.

Οι  προς  εκτέλεση  εργασίες  περιγράφονται  αναλυτικά  στα  άρθρα  του  Τιμολογίου  Μελέτης  και  θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.

 IV.                                      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

Ο  Πάροχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  δαπάνη  προμήθειας  της  απαιτουμένης  σήμανσης  στις  θέσεις  
εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των οχημάτων, με διατήρηση πάντοτε 
μιας,  τουλάχιστον,  λωρίδας  κυκλοφορίας  καθ'  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης.  Ο  Ανάδοχος  φέρει 
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αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν θα 
συμβεί  στον  τόπο  εκτέλεσης  του  έργου,  από  πλημμελή  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  εργατικής 
νομοθεσίας και της απαιτουμένης σήμανσης, όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη εγκεκριμένη οδηγία 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ τεύχος 7 του 2010).

Ο Πάροχος  είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, να απασχολεί ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 
στην ίδια οδό ή / και σε διαφορετικές οδούς, μέχρι και δυο (2) πλήρη συνεργεία. Η επάνδρωση του κάθε 
συνεργείου θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και 
τις απαιτήσεις της εργοταξιακής σήμανσης ανάλογα πάντα με το μέγεθος και το είδος των απαιτούμενων 
εργασιών με σκοπό να ικανοποιήσει τη μέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εργασιών (συνεργείο και 
διερχόμενα οχήματα).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων 
Έργων,  τις  αντίστοιχες  κατά  περίπτωση  ΕΤΕΠ,  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/12-12-2012 
(ΕΛΕΤ ΤΠ 1501-10-06 κτλ), τους ισχύοντες κανονισμούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας.

Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου, 
έστω και  αν  αυτή δεν  αναφέρεται  ρητά στην  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή και  στα λοιπά συμβατικά 
στοιχεία του έργου, θα εκτελεσθεί μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Ο Πάροχος ευθύνεται να ζητήσει από του ς διάφορους οργανισμούς ενημέρωση για τις θέσεις  
των τροφοδοτικών γραμμών δικτύων Ο.Κ.Ω. στην περιοχή του έργου, προκειμένου να φροντίσει για την 
μετατόπιση ή την προστασία τους. Επίσης οφείλει να επιβεβαιώσει τις οδεύσεις αυτές σε συνεννόηση 
με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή.

Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος να υποβάλλει 
στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της 
σύμβασης βάσει του οποίου τούτος θα παρέχει τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση υπηρεσίες και το 
οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις αντίστοιχες σχετικά υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 3 της ΕΣΥ..

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
υποβάλει για έγκριση στη διευθύνουσα υπηρεσία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο Β-23 της ΕΣΥ, Σχέδιο  
Ασφάλειας  και  Υγείας  του  έργου  (Σ.Α.Υ.)  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/οικ.177  απόφαση 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 266 Β/14.3.2001) και να συντάξει και να τηρεί στο εργοτάξιο Φάκελο Ασφάλειας και  
Υγείας  (Φ.Α.Υ.) του έργου, που θα συμπληρώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια κατασκευής και θα 
παραδοθεί με την παραλαβή του έργου στην Υπηρεσία.

V.                            ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Πάροχος  υποχρεούται με δική του μέριμνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να λαμβάνει  
όλα τα μέτρα σήμανσης,  που καθορίζονται  στα άρθρα 9 και  10 του Ν.  2696/1999 (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας) και στην ισχύουσα Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ τεύχος 7 
του 2010), δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών προειδοποιητικής σήμανσης, την οποία θα προσαρμόζει κάθε φορά στις ανάγκες του έργου 
(ημέρα και νύχτα) και στις ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση 
πλήρης  ασφάλεια  διέλευσης  οχημάτων  και  πεζών,  χωρίς  να  διακόπτεται  η  κυκλοφορία  και  να 
δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση από την εκτέλεση των εργασιών.

Πριν από την έναρξη των εργασιών σε κάθε θέση ο Πάροχος υποχρεούται να προχωρήσει στη 
σύνταξη σχεδίων σήμανσης για έγκριση και εφαρμογή. Τα σχέδια αυτά βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα.

Η  προμήθεια,  η  τοποθέτηση  και  η  συντήρηση  των  μέσων  σήμανσης  σε  όλη  τη  διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή τους καθώς επίσης η αφαίρεσή τους μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο και δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Όλα τα 
μέσα σήμανσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου πρέπει να ανταποκρίνονται  
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στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι σε άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα 
και την εμφάνισή τους, ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους οδηγούς. 

VI.                               Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

 Ο Πάροχος επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να διαθέτει μεταξύ άλλων:

• Δυο (2) ανυψωτικά μηχανήματα (καλαθοφόρα) ανύψωσης προσώπων κατάλληλα για εργασίες 
κλάδευσης-κοπής δέντρων με τους χειριστές του (εφοδιασμένο με τις αντίστοιχες άδειες χειρισμού). Τα 
απαιτούμενα  καλαθοφόρα  πρέπει  να  έχουν δυνατότητα ανύψωσης  για  εργασία  σε  ύψος  δέκα (10) 
μέτρων το ένα και σε ύψος δέκα οκτώ (18) μέτρων το άλλο, δυνατότητες που να προκύπτουν από την 
άδεια κυκλοφορίας τους

• Δύο  (2)  πολυμηχανήματα  ή  χορτοκοπτικά  με  τους  χειριστές  τους  (εφοδιασμένους  με  την 
αντίστοιχη άδεια χειρισμού αυτών) με δυνατότητα προσάρτησης: α) χορτοκοπτικού με πλάγιας έκτασης 
βραχίονα  και  ικανότητα  αναρρόφησης  προς  χορτοσυλλέκτη  (  φορτηγό)  και,  β)  κλαδευτικού 
μηχανήματος.

Εναλλακτικά,  για  την  περίπτωση  πολυμηχανήματος  ή  χορτοκοπτικού  (α)  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  χορτοκοπτικό  με  πλάγιας  έκτασης  βραχίονα  που  θα  συνοδεύεται  με  Μ.Ε., 
σάρωθρο, με ικανότητα πλάγιας αναρρόφησης άνω των δυο (2) μέτρων, προς χορτοσυλλέκτη 
( φορτηγό).

• Ενα (1) φορτηγό και ένα (1) φορτηγό γερανοφόρο με δυνατότητα φόρτωσης για την μεταφορά 
κλαδιών, κορμών και δέντρων.

• Δύο (2) κινητές μονάδες σήμανσης που να πληρούν τις προδιαγραφές σήμανσης οδικών έργων 
(με αναλάμποντες φανούς, φωτιζόμενα βέλη και ζέμπρα).

• Δύο (2) σάρωθρα με δυνατότητα αναρρόφησης των παραγόμενων υπολειμμάτων 

• Όχημα  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων  για  υπολείμματα  από  καθαρισμό  δρόμων 
συνοδευόμενο  Άδεια διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά) σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/22-12-
2003 για την ΠΚΜ

• Διαμορφωτή Γαιών 

• Εκσκαφέα

• Μικρό Φορτωτή
Εφόσον, ο διαγωνιζόμενος στερείται του παραπάνω εξοπλισμού οφείλει να έχει εξασφαλίσει με την 
κατάθεση  του  φακέλου  προσφοράς,  ότι  θα  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  του  Παραρτήματος 
«Τεχνική προσφορά»  της παρούσας διακήρυξης και ειδικότερα τούτο θα αποδεικνύεται με σχετικά 
ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ των ιδιοκτητών των μηχανημάτων και οχημάτων  και του υποψηφίου 
αναδόχου,  και  τα  οποία  θα  συνοδεύονται  από  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  νομίμων  αδειών 
κυκλοφορίας τους. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην “Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μ.Ε.Θ.  έτους 2018 της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (Απόφαση 175/2018 Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ : 756Ζ7ΛΛ-
ΤΑΨ) περιλαμβάνεται με ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 9781, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ16  η παροχή υπηρεσιών 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 
ΠΟΥ  ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ  (2016  -  2018)»  με  προϋπολογισμό  600.000€  για  την  Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης από τα οποία τα 300.000,00€ για το 2018 και 300.000€ για το 2019. 
Το  πρωτογενές  αίτημα  έχει  καταχωρηθεί  με  αρ.πρωτ.  οικ.  181080  (5361)  05-09-2018 (ΑΔΑΜ:18RE-
Q003663331  2018-09-10).  Η  απόφαση  ανάληψης  έχει  αρ.πρωτ.  439838(11480)/25-09-2018,  Α/Α  3376 
(ΑΔΑΜ:18REQ003739893 2018-09-25, A.Δ.Α.:ΩΡ547ΛΛ-Ψ1Φ)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  483.870,97 €
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Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις (διακήρυξη άρθρο 5.1)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ  

α/
α

Α/Τ-
ΓΓΔΕ Α/Τ Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη

1
ΣΧΕΤΙΚ
Ο  ΥΔΡ 

3.04
Α-1

Καθαρισμός οριογραμμών, ερεισμάτων, 
τάφρου τριγωνικής διατομής οδών από φερτές 
ύλες και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση ύψους 
έως 0,60μ. 

m2 300.000,00 0,40 120.000,00

2

ΣΧΕΤΙΚ
Ο 

ΟΔΟ Ε-
3.1

Α-2
Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με την 
αφαίρεση των ορθοστατών

       
m

3.000,00 13,90 41.700,00

3

ΣΧΕΤΙΚ
Ο 

ΟΔΟ Ε-
3.1

Α-3
Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας χωρίς την 
αφαίρεση των ορθοστατών

m 10.000,00 4,60 46.000,00

4 ΠΡΣ-
ΣΤ4.1.3 Α-4 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 

m τεμ 5.000,00 6,00 30.000,00

5 ΠΡΣ-
ΣΤ4.2.1 Α-5 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 

4 μέχρι 8 m τεμ 2.500,00 25,00 62.500,00

6 ΠΡΣ-
ΣΤ4.3.2 Α-6 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε 

νησίδες, ερείσματα κλπ. τεμ 500,00 87,50 43.750,00

7 ΠΡΣ-
ΣΤ4.3.4 Α-7 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε 

νησίδες, ερείσματα κλπ. τεμ 16,00 140,00 2.240,00

8 ΠΡΣ-
ΣΤ4.3.6 Α-8 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε 

νησίδες, ερείσματα κλπ. τεμ 40,00 225,00 9.000,00

9
Σχ. 

ΠΡΣ-
ΣΤ4.5.1

Α-9 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m τεμ 30.000,00 0,60 18.000,00

10
Σχ. 

ΠΡΣ-
ΣΤ4.5.2

Α-
10

Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m τεμ 20.000,00 2,75 55.000,00

11 ΠΡΣ-
ΣΤ6.3.3

Α-
11

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

στρ. 50,00 40,00 2.000,00

12 ΠΡΣ-
ΣΤ6.4

Α-
12 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα στρ. 2.000,00 17,50 35.000,00

13 ΠΡΣ-
ΣΤ6.5

Α-
13

Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες   στρ. 40,00 85,00 3.400,00

14 ΠΡΣ-
ΣΤ8.1.2

Α-
14

Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων στρ. 1.100,00 12,50 13.750,00

15 ΠΡΣ-
ΣΤ8.2.2

Α-
15

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες 
επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε 
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών 
αξόνων

στρ. 10,00 12,50

16 ΠΡΣ-
ΣΤ8.2.3

Α-
16

Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες 
επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια στρ. 10,00 22,50

17 ΠΡΣ-
ΣΤ8.6

Α-
17 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο m 118.096,77 0,010 1.180,97

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    483.870,97
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΠΑ  24%  116.129,03
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    600.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο Α-1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.

1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1.5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Άρθρο Α-2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

2.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Άρθρο Α-3: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο Α-4: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο Α-5: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ

5.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Τ.Π.Π.Υ)

5.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

5.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ

5.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Άρθρο Α-6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

6.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

6.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

6.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

6.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ

6.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο Α-7: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο Α-8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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8.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

8.2 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Άρθρο Α-9: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Άρθρο Α-10: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο B-1: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο Β-2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ* ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 27 

(αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ οικ. 369 / 15-10-2012)

Άρθρο Β-3: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ 

3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

Άρθρο Β-4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ.

Άρθρο Β-5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

5.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5.2 ΣΗΜΑΝΣΗ

5.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5.4 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο Α-1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.

1.1.1 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση Όρων, σύμφωνα με 

τους  οποίους  και  με  την  ισχύουσα  Νομοθεσία,  πρόκειται  να  εκτελεστούν  οι  εργασίες  της  Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός - συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από 

υλικά - κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)». 

1.1.2 Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται με τους όρους των λοιπών  

συνοδών Τευχών.

1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά  την  παρούσα  παροχή  υπηρεσιών  και  για  την  εκτέλεση  της  αντίστοιχης  σύμβασης,  εφαρμόζονται  κατά 

περίπτωση προϋπολογισμού οι διατάξεις των Νόμων, Π. Διαταγμάτων και λοιπών νομοθετημάτων που αναφέρονται  

παρακάτω :

1.2.1 Τις Δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

1.2.2 Τις  Δ/ξεις  του Ν.  4071/2012,  Αρ.  Φ.  85/11-4-2012,  τεύχος Α',  “Ρυθμίσεις  για  την τοπική  ανάπτυξη,  την  

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

1.2.3 Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,  όπως 

τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  “Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.

1.2.4 Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων».

1.2.5 Το Ν.4412/08-08-2016 περί  «Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών»(προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

1.2.6 Τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης  

Φεβρουαρίου  2014,σχετικά  με  τις  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  και  την  κατάργηση  της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94),όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016).

1.2.7 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», κατά το μέρος που αυτό δεν αντίκειται στις  

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ., κατά το μέρος που δεν καταργήθηκε από τον Ν.4412/08-08-2016.

1.2.8 Το  Ν.  2503/1997  «Διοίκηση,  οργάνωση,  στελέχωση της  Περιφέρειας,  ρύθμιση  θεμάτων  για  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/30-5-97).

1.2.9 Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.

1.2.10 Το Π.Δ.133/2010 “Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας  της Π.Κ.Μ”.

1.2.11 Τις  Δ/ξεις  του  Ν.  3861/2010  (Αρ.  Φ.  112/13-7-2010),  τεύχος  Α'  “Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  

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

στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”, 

1.2.12 Το  Ν.  3310/05  (ΦΕΚ/30/Α/05)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποστροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”,  όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) “Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και  
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την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»  (ΦΕΚ 

30/Α΄/14.2.2005).

1.2.13 Το Ν.3886/2010 “Περί  δικαστικής  προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται  της  σύναψης συμβάσεως 

δημοσίων  έργων,  κρατικών  προμηθειών  και  υπηρεσιών,  σύμφωνα  με  την  οδηγία  89/665  ΕΟΚ.»,  όπως  

τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  28  του  Ν.  4111/2013  (ΦΕΚ  18  Α'/25-1-2013)  “Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  

τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των 

Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.)  και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 

Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης»,  της  Σύμβασης  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ε.Τ.Χ.Σ.,  της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και 

της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με  

τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των 

Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις” και με το άρθρο 74 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α'/18-4-2013)  

“Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 

διατάξεις” και ισχύει.

1.2.14 Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”.

1.2.15 Το  Ν.4250/2014  “Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις”.

1.2.16 Το Ν. 4257/2014 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”.

1.2.17 Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/  

Α/29.05.2013),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  του  Ν.  4205/2013  (ΦΕΚ  242  Α)  

“Ηλεκτρονική  επιτήρηση  υπόδικων,  κατάδικων  και  κρατούμενων  σε  άδεια  και  άλλες  διατάξεις”,  της 

Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/ 07.04.2014)”Μέτρα στήριξης και  

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”, του 

άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” και των άρθρων 134-138 καθώς και του άρθρου 201 

του  Ν.  4281/2014,“Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”.

1.2.18 Την  υπ’  αριθμ.  Π1/2390/16-10-2013  (ΑΔΑ:  ΒΛΛΥΦ-6Φ1)  Απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας   σχετικά  με  τις  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677/Β/ 21.10.2013).

1.2.19 Το Ν. 4281/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις”.
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1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.3.1 Γενικά

1.3.1.1 Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Παρόχου και της Υπηρεσίας, 

που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο  

«Καθαρισμός - συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που 

εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)» που αναλυτικά περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.

1.3.1.2 Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε.Θ.  και  του  Παρόχου,  τη  Διακήρυξη  και  από  τα  λοιπά  Συμβατικά  Τεύχη  που  τη  συνοδεύουν  και 

αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της.  Τα  Συμβατικά  Τεύχη  και  η  σειρά  ισχύος  τους,  σε  περίπτωση 

ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα.

1.3.2 Συμβατικό Αντικείμενο

Το  «Συμβατικό  Αντικείμενο»  συνίσταται  στην  ανάληψη  και  εκπλήρωση  από  τον  Πάροχο  όλων  των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των 

υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται :

1.3.2.1 Η συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου (δέντρα, θάμνοι και χώρων φυτών), στο εθνικό και επαρχιακό  

οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως και η καθαριότητα των χώρων πρασίνου και των 

τάφρων-ρείθρων των υπόψη οδικών αξόνων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας 

της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

1.3.2.2 Τη  διάθεση  του  απαιτούμενου  προσωπικού  και  του  απαραίτητου  εξοπλισμού,  που  θα  περιλαμβάνει  

βεβαίως τα αναγκαία εργαλεία για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

1.3.2.3 Λαμβάνοντας  υπόψη  το  γεγονός  ότι  οι  συνθήκες  ανάπτυξης  των  φυτών  εξαρτώνται  από  πολλούς  

παράγοντες (θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, κλπ.),  οι απαιτήσεις συντηρήσεως τους για τη βελτίωση της 

οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Θ, συνεχώς μεταβάλλονται και ως εκ τούτο  οι 

ποσότητες των εργασιών του Προϋπολογισμού μελέτης είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ή να παραστεί  

ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας,  με  εφαρμογή  αναλογικά  των  διατάξεων  του  άρθρου  156,  του  Ν.  4412/2016,  ο  οποίος  θα 

προσδιορίζει  τις  αναγκαίες  μεταβολές  και  τη  σχετική  δαπάνη  σε  σύγκριση  προς  την  αντίστοιχη 

προβλεπόμενη συμβατικά. Εάν στον υπόψη Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προκύψει ανάγκη να περιληφθούν 

και  Υπηρεσίες  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχουν  συμβατικές  τιμές  μονάδος,  τότε  τούτος  συνοδεύεται 

απαραιτήτως από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Υπηρεσιών, εφαρμοζόμενου αναλογικά 

του άρθρου 156, του Ν. 4412/2016

1.3.3 Υπογραφή Σύμβασης

Η  σχετική  Σύμβαση  υπογράφεται  μεταξύ  του  αρμοδίου  Αντιπεριφερειάρχη  και  του  Παρόχου  των 

υπηρεσιών-  προμηθευτή  βάσει  κατακυρωτικής  απόφασης  του  αρμοδίου  οργάνου  και  των  λοιπών 

στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης.

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί 

να  τροποποιείται  η  σύμβαση,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου.  Η  απόφαση  της 
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διοίκησης  με  την  οποία  συναινεί  στην  τροποποίηση,  δύναται  να  προσβληθεί  από  οποιονδήποτε  έχει 

έννομο συμφέρον.

          Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα  

δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν.4412/2016  ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου

1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  ύψους  5%  επί  της  αξίας  της  

σύμβασης εκτός ΦΠΑ η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση  της  συμβατικής  αξίας  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,  

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός  

ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της  αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του  

αναδόχου. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική  

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της  σύμβασης. 

1.5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.5.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής   διενεργείται από  

την ΥΤΕ/ΜΕΘ. 

Η υπηρεσία με απόφασή της ορίζει, για την παρακολούθηση της σύμβασης, υπάλληλο της ως επόπτη με  

καθήκοντα εισηγητή. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της στους οποίους ανατίθενται 

επιμέρους  καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,  

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του παρόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του  

επόπτη η υπηρεσία μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον πάροχο που αφορούν 

στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Από τον πάροχο τηρείται ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου  

της  σύμβασης,  η  καθημερινή  απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  τα 

χρησιμοποιούμενα  μηχανήματα,  οι  καιρικές  συνθήκες,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που 

σχετίζονται  με  την εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  εκπρόσωπο του  

Παρόχου  και  από  τον  επόπτη  και  τους  υπαλλήλους  που  ορίζονται  από  την  Υπηρεσία  για  την  

παρακολούθηση της σύμβασης. Οι παραπάνω μπορούν να σημειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την  

τήρηση των όρων της σύμβασης. 
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Το  ημερολόγιο  φυλάσσεται  στον  χώρο  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  ή  όταν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας,  εφόσον τούτο ζητηθεί.  Όταν προβλέπεται η 

τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της  

σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

1.5.2 Για την παραλαβή του αντικειμένου, τμηματικού ή συνολικού, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, 

η οποία αποτελείται από υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα. 

1.5.3 Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής Παραλαβής Ελέγχου και Πιστοποίησης 

των εργασιών. Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στην επιτροπή και σε όλους τους 

εντεταλμένους για τον έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα Κέντρα, στα εργοτάξια, στις  

αποθήκες, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

1.5.4 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται  

για  την  άρτια,  εύρυθμη  και  έντεχνη  εκτέλεση  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  και  οφείλει  να 

διευκολύνει  την  Επιτροπή  και  το  προσωπικό  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας 

Θεσσαλονίκης στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

1.5.5 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση των όρων της Σύμβασης, η  

Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Παρόχου, αν 

τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη 

και την ισχύουσα νομοθεσία.

1.5.6 Το  ότι  η  Υπηρεσία  ελέγχει  τη  σύμβαση  δεν  απαλλάσσει  τον  Πάροχο  από  οποιαδήποτε  ευθύνη,  που  

προκύπτει  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  και  τους  ισχύοντες  Νόμους,  Διατάξεις  κ.λπ.,  ούτε  

εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 

Διακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης.

1.6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.6.1 Ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος,  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  παροχής  των  υπηρεσιών  του  στα  πλαίσια  της  

παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως 

(αν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση) είτε με ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, που θα 

διαθέτει  την  αναγκαία  τεχνική  κατάρτιση,  τον  οποίο  ο  Πάροχος  θα  έχει  ορίσει  Δ/ντή  της  σύμβασης  

παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης. Ο Δ/ντής της σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών μπορεί να είναι ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Παρόχου. Ο Πάροχος 

γνωστοποιεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά την υπογραφή του 

εγγράφου της σύμβασης,  τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.  Τα επί αποδείξει  

έγγραφα προς τον Πάροχο ή αντίκλητό του (τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα  

νόμιμα  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσόντα)  που  έχουν  σχέση  με  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  θα 

κοινοποιούνται  στον πάροχο με  όργανο της  υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με 

δικαστικό επιμελητή. Τα αναφερόμενα πρόσωπα μπορούν, εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης, να 

είναι ολικώς ή μερικώς πληρεξούσιοι ή εκπρόσωποι του παρόχου. Οποιαδήποτε εξουσιοδότηση θα πρέπει 

να κατατεθεί στην Υπηρεσία. Με την εξουσιοδότηση αυτή τα ανωτέρω πρόσωπα αντιπροσωπεύουν τον 

πάροχο και κατά την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων που αφορούν την παρούσα Σύμβαση και 

αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, όπως Πρωτοκόλλα Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής 
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Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Π.Υ.) και των επιμετρήσεων εν γένει, των Λογαριασμών - πιστοποιήσεων με 

τα  συνοδεύοντα  αυτές  στοιχεία  όπως  επίσης  και  να  υποβάλουν  οποιοδήποτε  έγγραφο  αφορά  τη  

σύμβαση. . Ο ανωτέρω ειδικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να είναι συνέχεια στην διάθεση 

της  επίβλεψης,  όλες  τις  ημέρες  και  ώρες  εκτέλεσης  των  εργασιών.  Η  Υπηρεσία  δικαιούται  να  μην  

αποδεχθεί τον ανωτέρω ειδικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις.

1.6.2 Κατά  την  υπογραφή  του  εγγράφου  της  σύμβασης  ο  Πάροχος  δηλώνει  την  έδρα  του  και  την  ακριβή 

διεύθυνσή  του.  Μέχρι  την  πλήρη  εκκαθάριση  της  Σύμβασης  κάθε  μεταβολή  των  στοιχείων  αυτών 

δηλώνεται  υποχρεωτικά  και  χωρίς  καθυστέρηση στη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων,  Περιφερειακής  Ενότητας  

Θεσσαλονίκης. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει 

ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.

1.6.3 Επίσης  ο  Πάροχος,  αν  δεν  είναι  κάτοικος  Θεσσαλονίκης,  δηλώνει  κατά  την  υπογραφή  του  εγγράφου 

σύμβασης εγγράφως αντίκλητο,  κάτοικο της  έδρας του Νομού Θεσσαλονίκης.  Ο αντίκλητος πρέπει  να 

είναι αποδεκτός από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  Η δήλωση του 

Παρόχου  συνοδεύεται  από  δήλωση  και  του  οριζομένου  ως  αντικλήτου  ότι  αποδέχεται  τον  γενόμενο 

διορισμό  του.  Κάθε  κοινοποίηση  προς  τον  αντίκλητο  θεωρείται  ότι  γίνεται  προς  τον  Πάροχο. 

Αντικατάσταση  του  αντικλήτου  είναι  δυνατή  με  ανάλογη  εφαρμογή  της  παραπάνω  διαδικασίας.  Η 

αντικατάσταση  ισχύει  μόνο  μετά  την  αποδοχή  του  νέου  αντικλήτου  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  

έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή 

εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση 

αυτή ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.

Άρθρο Α-2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

2.1.1 Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ορίζεται σε  είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή 

της, με ενδιάμεση αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών για την εκτέλεση των άκρως επειγουσών εργασιών.

2.1.2 Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών πριν την Προσωρινή Παραλαβή, 

ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να παραδώσει, το Μητρώο της παρασχεθείσας υπηρεσίας

2.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Με εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη σύμβαση, ο Πάροχος εκτός από την συνολική 

προθεσμία, είναι υποχρεωμένος, να τηρήσει ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.

Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του εγγράφου 

της σύμβασης.

2.2.1 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Ε.Π.)

2.2.1.1 Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος υποχρεούται 

να  υποβάλλει  στην  Υπηρεσία  το  Χρονοδιάγραμμα  των  εργασιών  παροχής  υπηρεσιών  και  το  

Οργανόγραμμα με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 145, του Ν. 4412/2016, διαμορφωμένα σύμφωνα με 
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το άρθρο Α-3 της παρούσας ΕΣΥ και της Τεχνικής Περιγραφής. 

2.2.1.2 Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  δεκαπέντε ημερολογιακών (15) ημερών από τη λήξη του συμβατικού 

24μηνου ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να παραδώσει, το Μητρώο της παρασχεθείσας  

υπηρεσίας.

2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

2.3.1 Παράταση  της  συνολικής  συμβατικής  προθεσμίας  ή  των  τμηματικών  προθεσμιών  μπορεί  να  δοθεί  για 

λόγους που δεν άπτονται της ευθύνης του Παρόχου.

2.3.2 Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 

σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

2.3.3 Παράταση  προθεσμιών  δεν  θα  αναγνωριστεί  στον  Πάροχο  με  δικαιολογία  την  άγνοια  των  φυσικών 

συνθηκών της περιοχής των εργασιών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για τη 

μεταφορά  και  απόρριψη  των  προϊόντων  εκσκαφής  η  αδυναμίας  έγκαιρης  εξεύρεσης  εργατών,  

μηχανημάτων και υλικών.

2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

2.4.1 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του  

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

2.4.2 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2.4.3 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

2.4.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο  

έκπτωτο.

Άρθρο Α-3: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλλει  στην  Δ/νση 
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Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της σύμβασης βάσει  

του οποίου τούτος θα παρέχει τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση υπηρεσίες και το οποίο θα πρέπει να  

ανταποκρίνεται προς τις αντίστοιχες σχετικά υποχρεώσεις του. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή 

τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών 

και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική τεχνική έκθεση

Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει:

3.1.1 Λεπτομερειακή ανάλυση για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η παραπάνω ανάλυση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή υπολογισμό της διάρκειας  

που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας.

3.1.2 Πίνακα κατ’  είδος εργασίας συνοπτικά (πχ.  κλαδέματα, καθαρισμοί,  κ.λπ.)  των προς εκτέλεση ανά μήνα 

ποσοτήτων εργασιών για το σύνολο του έργου παροχής υπηρεσιών. 

Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών 

και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά την εκτέλεση των εργασιών του 

συγκεκριμένου μηνός.

3.2 Επισημαίνεται ότι οι τυχόν τμηματικές και συνολικές προθεσμίες εκτέλεσης της σύμβασης θα παρθούν σαν 

υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραμμα των παραπάνω παραγράφων.

3.3 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εγκρίνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το 

χρονοδιάγραμμα και μπορεί να το τροποποιήσει, να το αναμορφώσει ή να το συμπληρώσει. Αν η έγκριση δεν  

γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Δ/νση Τεχνικών  

Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  διευκρινίσεις  ή  αναμορφώσεις  ή  συμπληρώσεις,  το 

χρονοδιάγραμμα θεωρείται  ότι  έχει  εγκριθεί.  Αναπροσαρμογές  του  χρονοδιαγράμματος  εγκρίνονται  όταν 

μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. 

3.4 Υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής του χρονοδιαγράμματος ή παράλειψη ή αμέλεια στην άρτια λεπτομερή 

και πλήρη ανάλυση ή μη συμμόρφωση στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την επιβολή της ποινικής 

ρήτρας που ορίζεται στην παράγραφο 2.4.2 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Εάν παρά την επιβολή της ποινικής ρήτρας ο  

Πάροχος δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία συντάσσει Χρονοδιάγραμμα και του  

το κοινοποιεί για εφαρμογή. 

3.5 Ο Πάροχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δέκατη πέμπτη (15η) μέρα από την υποβολή για έγκριση  

του  οριστικού  χρονοδιαγράμματος  των  εργασιών  θα  ενεργεί  σύμφωνα  με  το  δικό  του  χρονοδιάγραμμα, 

φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δημοπρασίας.  

Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι  η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή μεταβολής του  

χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με 

οποιαδήποτε έννοια,  συμφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθμό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον 

Πάροχο.

3.6 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος 

που όπως θα διαμορφωθεί  θα αποτελεί  και  τον  πίνακα εκτέλεσης  των εργασιών,  ο  Πάροχος οφείλει  να 

υποβάλει στην Υπηρεσία ανά δύο μήνες, έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών 

και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των 

τυχόν διαφοροποιήσεων. Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή 
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μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων, που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της 

ανακεφαλαιωτικής,  σε  κάθε χρονική περίοδο,  προόδου της σύμβασης,  σε  σύγκριση  πάντα με  τις  αρχικές  

προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος.

Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειμένου, κλπ.)  θα συντάσσεται νέο 

προσαρμοσμένο  χρονοδιάγραμμα  για  το  οποίο  θα  ισχύουν  όλα  τα  αναφερθέντα  στις  παραπάνω 

παραγράφους.

Σημειώνεται  ότι  το  χρονοδιάγραμμα  και  το  οργανόγραμμα  συνοδευόμενα  από  τη  Τεχνική  έκθεση  είναι 

δεσμευτικά  για  τη  σύμβαση  και  η  απόκλιση  των  όσων  αναγράφονται  σ’  αυτά  χωρίς  την  έγκριση  της  

εποπτεύουσας υπηρεσίας ή η μη υλοποίησή τους, αποτελεί αιτία έκπτωσης του παρόχου. 

Άρθρο Α-4: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  με  μέριμνα  δαπάνες  και  ευθύνη  του  παρόχου,  θα  τηρείται  καθημερινά  

ημερολόγιο.

Για την τήρηση και τη φύλαξη του Ημερολογίου ισχύουν στη αναγραφόμενα στην παράγραφο 1.5 της παρούσας 

Ε.Σ.Υ.

Η  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  μπορεί  πάντα  να  ορίσει  την  εγγραφή  στο 

ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη ή να ζητήσει 

από τον Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων

Άρθρο Α-5: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ

5.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Τ.Π.Π.Υ)

5.1.1 Ο Πάροχος υποχρεούται για κάθε δύο μήνες παρεχομένων υπηρεσιών να παραδίδει στην τριμελή Επιτροπή 

Παραλαβής  Ελέγχου  και  Πιστοποίησης  τα  καταμετρητικά  στοιχεία  (επιμετρήσεις)  συνοδευόμενα  από 

καταστάσεις,  τοπογραφικά  σκαριφήματα,  φωτογραφίες,  βίντεο  κλπ.  στοιχεία  που κατά  την  κρίση  της 

Επιτροπής απαιτούνται για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών και για κάθε εργασία 

που εκτέλεσε στο διάστημα αυτό.

5.1.2 Για  τις  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  από  τον  Πάροχο,  θα  συντάσσεται  ανά  δύο  μήνες  παροχής  των  

υπηρεσιών, Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Π.Υ.), το οποίο θα υπογράφεται από 

τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Ελέγχου και Πιστοποίησης και από τον εκπρόσωπο είτε τον 

ίδιο τον Πάροχο. 

5.1.3 Στα Πρωτόκολλα Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Π.Υ.)  θα περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί,  οι 

καταστάσεις, τα σκαριφήματα κ.λ.π. για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών. 

5.1.4 Η παρακολούθηση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216, του             Ν.  

4412/2016, η δε παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  

219, του ιδίου Νόμου.
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5.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Πάροχο, θα πραγματοποιείται τμηματικά, με την 

εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τμήματος των υπηρεσιών για το οποίο εγκρίθηκαν πρωτόκολλα  

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών. 

Με την καταβολή της τελευταίας πληρωμής προς τον Πάροχο, με την οποία αποπληρώνεται το σύνολο του  

προβλεπομένου  κατά  τη  σύμβαση  ανταλλάγματος  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών,  εκδίδεται,  από  την 

επιτροπή  παραλαβής,  βεβαίωση  ολοκλήρωσης  των  παρεχομένων  υπηρεσιών,  η  οποία  κατατίθεται  στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Προϊσταμένη Αρχή για να λάβει γνώση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του   

       συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η πληρωμή του τιμήματος παροχής των Υπηρεσιών θα γίνεται σε EURO. 

5.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

5.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα 

υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις 

για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες. 

Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης δεν  

απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για εισαγόμενα 

υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα και λιπαντικά, κλπ.

Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α.),  επί  των  τιμολογίων  εισπράξεων  του  Παρόχου  βαρύνει  την 

Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο Α-6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

6.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  μη  παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  εργασιών  από  την  Υπηρεσία,  ή  από  άλλους  

Παρόχους που χρησιμοποιούνται  από την Αναθέτουσα Αρχή σε  εργασίες  που δεν περιλαμβάνονται  στην  

σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας  

έτσι  την  σειρά  εκτέλεσης  των  εργασιών,  ώστε  να  μην  παρεμβάλλει  κανένα  εμπόδιο  στις  εργασίες  που 

εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Παρόχους.
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6.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Σε  περίπτωση  που  κάποια  υλικά,  μηχανήματα  ή  τρόποι  εργασίας  από  τα  απαιτούμενα  για  τη  σύμβαση 

καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του 

διπλώματος  ευρεσιτεχνίας  βαρύνουν  τον  Πάροχο.  Επίσης  ο  Πάροχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για 

οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που 

καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

6.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Μέχρι την Τελική παραλαβή ο Πάροχος φέρει τον κίνδυνο των παρεχόμενων υπηρεσιών για βλάβες, εκτός αν  

αυτές οφείλονται σε φυσικά αίτια, ή σε υπαιτιότητα του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών, ή αν προβλέπεται  

διαφορετικά στη σύμβαση. Κατ` εξαίρεση για βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 

Πάροχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του 

είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

6.3.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει, μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών εύλογη 

προθεσμία, τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών και μέχρι  

την τελική παραλαβή τους. Αν η Προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας ανάθεσης των υπηρεσιών,  

μπορεί  να εκτελέσει  τη  διόρθωση σε βάρος του Παρόχου με  οποιονδήποτε  τρόπο, με  την επιφύλαξη  

πάντοτε του δικαιώματος του να κηρύξει τον Πάροχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η  

διόρθωση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

6.3.2. Ο Πάροχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών για οποιαδήποτε 

βλάβη  στις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  για  οποιαδήποτε  φθορά  ή  απώλεια  υλικών  και  γενικά  για 

οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού 

του ή σε  μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,  εκτός από τις  περιπτώσεις  

υπαιτιότητας  του  φορέα  ανάθεσης  των  υπηρεσιών  ή  ανωτέρας  βίας,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω 

αναφερόμενα. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές  

του δαπάνες.

6.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

6.4.1. Οποιεσδήποτε  αστικές  ή  ποινικές  ευθύνες,  που  προκύπτουν  από  οποιασδήποτε  φύσης  δυστυχήματα  ή 

ζημιές στο προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή  

υπαιτιότητα  του  προσωπικού  του  Παρόχου,  ή  στις  οποιεσδήποτε  ενέργειες  του  Παρόχου 

συμπεριλαμβανομένης  της  μη  σωστής  εφαρμογής  των  προγραμμάτων  λειτουργίας,  των  εγκεκριμένων 

μελετών,  ή  σε  δυσλειτουργίες  του  εξοπλισμού,  βαρύνουν  αποκλειστικά  και  μόνο  τον  ίδιο.  Η  ευθύνη 

καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

6.4.2. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου, των υπεργολάβων  

του, ή / και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι  

που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, 

μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύμβασης.

6.4.3. Σε  περίπτωση  χρησιμοποίησης  υπεργολάβων  για  την  εκτέλεση  ειδικής  φύσης  εργασιών,  ο  Πάροχος 

παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

6.4.4. Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε 
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εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού,  

είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του,  είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του,  στις εγκαταστάσεις 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ

6.5.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες 

προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών. 

6.5.2 Ο Πάροχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές έχουν θετικό αποτέλεσμα. Αν η χωρίς έγκριση  

μεταβολή επιφέρει  μείωση ποσοτήτων ή  διαστάσεων,  καταβάλλεται  μόνο η αξία των ποσοτήτων των  

εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.

6.5.3 Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των 

έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. 

6.5.4 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέσει για όλο το απαιτούμενο 

προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.  

Ο Πάροχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των 

εργασιών, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των 

εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών 

και  της  μεταφοράς,  διαλογής,  φύλαξης,  φθοράς  τους  κλπ.,  οι  δαπάνες  λειτουργίας,  συντήρησης, 

απόσβεσης,  μίσθωσης μηχανημάτων και  οχημάτων, οι φόροι,  τέλη,  δασμοί,  ασφαλιστικές  κρατήσεις  ή 

επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων,  

δοκιμών,  προσπελάσεων  προς  το  έργο  και  στις  θέσεις  για  τη  λήψη  υλικών,  σύστασης  και  διάλυσης 

εργοταξίων,  οι  δαπάνες  αποζημιώσεων  ζημιών  στο  προσωπικό  του,  στον  κύριο  του  έργου  ή  σε  

οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των  

εργασιών.

6.5.5 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Πάροχο, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ` εξαίρεση άλλοι φόροι  

του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το αντάλλαγμα, βαρύνουν τον Πάροχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν  

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα 

το οφειλόμενο αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις 

τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

6.5.6 Ο Πάροχος 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 ανάθεσης των 

υπηρεσιών, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

6.5.7 Ανεξάρτητα  από  την  υποχρέωση  του  Παρόχου  να  διαθέτει  όλο  το  προσωπικό  που  απαιτείται  για  την 

εκτέλεση της  συμβατικής Υπηρεσίας,  η  σύμβαση μπορεί  να ορίζει  κατ`  εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού 

προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο Πάροχος. Ο αριθμός 

αυτός προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

του.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  λαμβάνει  μέτρα  προστασίας  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία.  Η 

διευθύνουσα  υπηρεσία  μπορεί  πάντα  να  διατάσσει  την  απομάκρυνση  του  προσωπικού  που  κρίνεται 
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δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

6.5.8 Ο Πάροχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων 

υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές 

αυτές  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  την  υπηρεσία,  που  μπορεί  να 

απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. 

6.5.9 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών 

φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να  

προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους 

και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν 

βλαβών ή διακοπών.

6.5.10 Ο  Πάροχος  δε  δικαιούται  ιδιαίτερης  αποζημίωσης  για  εκτέλεση  εργασίας  υπερωριακής  ή  νυκτερινής 

εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες. 

6.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ο Πάροχος υποχρεούται με έξοδά του και προ της ενάρξεως των εργασιών, στην ανάρτηση 2 πληροφοριακών  

πινακίδων σε χαρακτηριστικό σημείο προσβάσιμο και ορατό από το ευρύ κοινό,  όπου θα αναγράφεται ο 

τίτλος της συμβατικής παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, ο φορέας χρηματοδότησης, η Υπηρεσία που 

εποπτεύει και ο Πάροχος του έργου.

Θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών να τηρούνται οι προδιαγραφές σήμανσης εκτέλεσης 

αντίστοιχων οδικών έργων που καθορίζονται στην ισχύουσα Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ,  τεύχος  7,  του  2010)  και  οι  αποφάσεις  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  της  Τροχαίας,  που  θα 

εκδοθούν για  την υλοποίηση της παρούσας παροχής υπηρεσιών.  Η ανάρτηση πινακίδων πληροφόρησης 

είναι υποχρεωτική.

Άρθρο Α-7: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην “Έγκριση για την 2η τροποποίηση προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μ.Ε.Θ.  έτους 2018 της  

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (Απόφαση 175/2018 Περιφερειακού Συμβουλίου με ΑΔΑ : 756Ζ7ΛΛ-

ΤΑΨ) περιλαμβάνεται  με ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ 9781,  ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ Ε.Π.  2131ΘΕΣ006ΙΔΠ16  η παροχή υπηρεσιών 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 

ΠΟΥ  ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ  (2016  -  2018)»  με  προϋπολογισμό  600.000€  για  την  Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης από τα οποία τα 300.000,00€ για το 2018 και 300.000€ για το 2019. 

Το  πρωτογενές  αίτημα  έχει  καταχωρηθεί  με  αρ.πρωτ.  οικ.  181080  (5361)  05-09-2018 

(ΑΔΑΜ:18REQ003663331  2018-09-10).  Η  απόφαση  ανάληψης  έχει  αρ.πρωτ.  439838(11480)  Α/Α  3376 

(ΑΔΑΜ:18REQ003739893 2018-09-25, A.Δ.Α:ΩΡ547ΛΛ-Ψ1Φ¨)

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εάν  κατά  τη  διάρκεια  του  συμβατικού  χρόνου  παροχής  υπηρεσιών  παραστεί  ανάγκη  να  εκτελεστούν 

επείγουσες πρόσθετες εργασίες, αυτές θα εκτελεστούν κατά το άρθρο 1.3.2.3 της παρούσας.
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Άρθρο Α-8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

8.1  ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε  στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση  του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία  που 

ορίζεται  στην ειδική πρόκληση,  στην περίπτωση αυτή  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν  προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης  

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 106, του Ν.4412/2016.

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί  με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση  παροχής υπηρεσιών , η 

αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο  ειδική  όχληση,  η  οποία  μνημονεύει  τις  διατάξεις  του 

παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει  συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να  

είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών.  Αν  η  προθεσμία,  που  τέθηκε  με  την  ειδική  όχληση,  παρήλθε  χωρίς  ο  ανάδοχος  να 

συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  έκπτωτος  μέσα  σε  προθεσμία  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άπρακτη 

πάροδο  της  προθεσμίας  συμμόρφωσης,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Στην  απόφαση 

προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται 

η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,  ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι  

παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
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Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το   σύνολο  των 

συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

8.2  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.4412/2016 υποχρεούται, μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει  

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο Α-9: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος θα προσκομίσει 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk), ασφαλιστική κάλυψη της παρεχόμενης 

υπηρεσίας μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία  

να  ασφαλίζουν  τέτοιες  υπηρεσίας.  Το  ποσό  του  Ασφαλιστηρίου  Συμβολαίου  θα  είναι  ίσο  με  τον 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή 

της υπηρεσίας.

Άρθρο Α-10: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για όλες τις εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν με την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ισχύουν οι  

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) που εγκρίθηκαν με την με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 

2221/30-07-2012)  Απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων καθώς και  όσες  εκ των  Π.Τ.Π.  αναφέρονται  στα οικεία  άρθρα του εγκεκριμένου  

Τιμολογίου και δεν περιλαμβάνονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.). Τα παραγόμενα υλικά 

θα ελέγχονται με ευθύνη και δαπάνη του παρόχου συνεχώς σε όλα τα στάδια της παραγωγής ώστε να είναι  

σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Ε.ΤΕ.Π. και Π.Τ.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο B-1: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Παρόχου, όσον αφορά 

• στη  λήψη μέτρων ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  για  το  προσωπικό  του Παρόχου,  των 

υπεργολάβων του, κ.λπ., 

• στη  λήψη  μέτρων  ασφαλείας  για  αποφυγή  οποιουδήποτε  κινδύνου  που  θα  μπορούσε  να  προκληθεί 

εξαιτίας της εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης, σε τρίτους ή σε ιδιοκτησίες τους ή στο  

περιβάλλον 

1.1.2 Ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  τις  εργασίες  με  ασφαλή  τρόπο  και  σύμφωνα  με  τους  Νόμους,  

Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, αναφορικά με την ασφάλεια και  
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υγεία των εργαζομένων.

1.1.3 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:

• Το Π.Δ. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406Α/1933) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/1978 “Περί ασφαλείας εργατών 

και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “.

• Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/1980) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών”.

• Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/1981)  “Περί  μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”.

• H Y.A.  BM5/30428 (ΦΕΚ 589Β/30.6.1980) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων 

περιοχών “.

• H Y.A.  BM5/30058 (ΦΕΚ 121Β/23.3.1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων 

περιοχών”.

• Ν. 1430/1984  (ΦΕΚ Α/1984)  “Κυρώσεις  της  διεθνούς  σύμβασης  εργασίας  που  αφορά  τις  διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”.

• Ο Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177Α/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων”.

• Το  Π.Δ. 294/1988  (ΦΕΚ 138Α/1988)  “Ελάχιστος  χρόνος  απασχόλησης  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού 

εργασίας”.

• Το  Π.Δ. 31/1990  (ΦΕΚ 11Α/1990)  “Επίβλεψη  της  λειτουργίας,  χειρισμός  και  συντήρηση  μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων”.

• Το Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220Α/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους,  σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους 

εργαζομένους  εξοπλισμών  ατομικής  προστασίας  κατά  την  εργασία,  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία 

89/656/ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221Α/1994) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 

χειρισμό  φορτίων,  όπου  υπάρχει  ιδιαίτερος  κίνδυνος  βλάβης  της  ράχης  και  οσφυϊκής  χώρας,  σε  

συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ ΕΟΚ”.

• Το  Π.Δ.398/94  (ΦΕΚ.  221Α/94)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  εργασία  σε 

εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221Α/1994) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται με 

την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”.

• Το Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67Α/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας 

στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”.

• Το  Π.Δ. 16/1996  (ΦΕΚ 10Α/1996)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  υγιεινής  και  ασφάλειας  στους  χώρους 

εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

• Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11Α/1996) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και  

ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

• Το  Π.Δ. 305/1996  (ΦΕΚ 212Α/1996)  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται  στα 
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προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

• Η ισχύουσα Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7, του 2010).

1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω:

1.2.1 Ο Πάροχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών, με δική του μέριμνα και ευθύνη, να λαμβάνει όλα τα 

μέτρα  ασφαλείας  που  επιβάλλονται  από  τις  κείμενες  διατάξεις,  για  την  πρόληψη  οποιουδήποτε 

ατυχήματος ή ζημίας, χωρίς ιδιαίτερο τίμημα.

1.2.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών σημάτων 

επισήμανσης  και  απαγόρευσης  προσέγγισης  επικινδύνων  θέσεων,  καθώς  και  προειδοποιητικών  και 

συμβουλευτικών πινακίδων  τόσο για  τους  εργαζομένους,  όσο και  για  τους κινούμενους στις  περιοχές 

εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. 

1.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά, ώστε να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις 

σημάνσεις, κατά την εκτέλεση εργασιών του επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίου, είτε από τα συνεργεία του  

είτε από συνεργεία υπεργολάβων του.

1.2.4 Ο  Πάροχος  θα  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  πυρκαγιών  στις 

εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. Θα 

πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, να μην πραγματοποιεί εργασίες 

κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυρράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης 

καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, 

χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κλπ. Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση σιδηρουργικών εργασιών με 

τροχό ή ηλεκτροσυγκόλληση κλπ.,  θα πρέπει να περιβάλλεται η θέση εργασίας από ειδικά πετάσματα, 

ώστε να προστατεύονται οι πεζοί από τους δημιουργούμενους σπινθήρες.

1.2.5 Ο Πάροχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση κάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του οδοστρώματος, 

που γίνονται απ'  αυτόν σε οδό με κυκλοφορία,  για την αποφυγή ατυχήματος και  τον περιορισμό στα 

ελάχιστα χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των 

έργων.

1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.3.1 Ο  Πάροχος  είναι  ο  μόνος  υπεύθυνος  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  ή  ζημιά  που  θα  προκληθεί  κατά  τη  

διάρκεια  εκτέλεσης  των  εργασιών  του  είτε  εξαιτίας  αυτών,  είτε  από  δική  του  υπαιτιότητα,  είτε  από 

υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα 

εργαλεία και μηχανήματά του που απασχολούνται για την υλοποίηση της σύμβασης και έχει αποκλειστικά  

αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί. 

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1.4.1 Ο  Πάροχος  θα  πρέπει  να  δώσει  ιδιαίτερη  έμφαση  στον  τομέα  της  υγιεινής  και  ασφάλειας  των 

εργαζομένων σε θέματα όπως:

• Εκπαίδευση προσωπικού.

• Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία.

• Ενημέρωση με γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους τρόπους  
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προστασίας από αυτούς.

• Εκπόνηση  και  εφαρμογή  σχεδίου  δράσης  προληπτικών  ενεργειών  προστασίας  έναντι  πάσης  φύσεως 

θεομηνιών και φωτιάς.

• Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων κατά την εκτέλεση της εργασίας για την 

πιστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζομένους.

• Καταλληλότητα εξοπλισμού.

• Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εργασίας.

1.4.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται ενδεικτικά τα  

παρακάτω :

• Ο Πάροχος οφείλει να χορηγεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας,  

καθώς  και  σε  κάθε  άλλο  πρόσωπο  που  βρίσκεται  στο  χώρο  των  εργασιών,  τα  απαιτούμενα  κατά  

περίπτωση Μέτρα Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  και  να  παίρνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  συλλογικής  

προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 

παπούτσια  ηλεκτρολόγου,  φωσφορίζοντα  πανωφόρια  (για  το  χειμώνα),  φωσφορίζοντα  γιλέκα  (για  το 

καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων 

Βοηθειών στα γραφεία και στα οχήματα που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση, κ.λπ.

• Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά την ώρα εργασίας, να φορά και  

να φέρει τον εξοπλισμό που ενδείκνυται για λόγους προστασίας ανάλογα με τη φύση της εργασίας (κράνη, 

φωσφορίζοντα γιλέκα, ηλεκτρολογικά εργαλεία κ.λπ.). 

• Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τις απαιτούμενες άδειες 

ανάλογα με τις εργασίες στις οποίες απασχολείται (άδεια ηλεκτρολόγου, υδραυλικού κ.λπ.)

1.4.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Πάροχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά  

υπεύθυνος  για  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων του και  είναι  δική  του ευθύνη  η  υλοποίηση  κατόπιν 

υποδείξεων των αρμοδίων υπαλλήλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών 

κανονισμών.  Για  θέματα  πρόληψης  ατυχημάτων  ισχύουν  γενικά  όσα  ορίζονται  από  την  Ελληνική 

Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί 

πρόληψης ατυχημάτων.
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Άρθρο Β-2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ* ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 27 

(αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ οικ. 369 / 15-10-2012)

2.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατική 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)  (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.).

2.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.)  και να  

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/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.

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους  

ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά 

τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81(αρ. 

111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).

 Για 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).

2.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :

2.3.1 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.
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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.

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.).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ  

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση 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..

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.

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.
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5. Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  εκπόνηση  του  ΣΑΥ  και  τ  ην  κατάρτιση  του  Φ  ΑΥ  περιλαμβάνονται  στην  

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

2.3.2 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 κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 

εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό 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 
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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).

2.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας,  πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο  σύμφωνα με  το  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  Εργασίας  και  συμπληρώνεται  από  τους  επιβλέποντες  μηχ/κούς  του  αναδόχου  και  της  

Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι  

αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 

εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. 

ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

2.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ.

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του 

ΣΑΥ  και  επίσης  σε  ειδική  στήλη  του,  να  γίνεται  παραπομπή  των  αναγραφόμενων  υποδείξεων  /  

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

2.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.

2.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 

μέτρα ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 

προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 

μέρος Α, παρ. 18.1).

β. Τον  εντοπισμό  και  τον  έλεγχο  προϋπαρχουσών  της  έναρξης  λειτουργίας  του  εργοταξίου  ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 

ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-

79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).
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γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα  

απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 

1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και  

εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,  εκκένωση  χώρων  από  τους  εργαζόμενους,  πρόληψη  -  αντιμετώπιση  

πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-

96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 

πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 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: 

προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,  

εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει  

ο  εξοπλισμός  αυτός  και  τους  δώσει  σαφείς  οδηγίες  για  τη  χρήση  του:  Π.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. οικ.Β.5261/190/97, 

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

2.4.2 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 κυκλοφορία πεζών»

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας :  Ν.2696/99 (αρ. 9 -  11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού:  

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 

τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις  

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 

των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: 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 
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(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: 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.

2.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/2000 (αρ.2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και  

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και 

του  λοιπού  εξοπλισμού  εργασίας  (ζώνες  ασφαλείας  με  μηχανισμό  ανόδου  και  καθόδου,  κυλιόμενα 

ικριώματα,  φορητές  κλίμακες,  κλπ):  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).

2.5 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 :
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2.5.1 Κατεδαφίσεις :

 Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ  

396/94 (αρ.9  παρ.4 παραρτ.  ΙΙΙ  ),  Υ.Α.  3009/2/21-γ/94,  Υ.Α.  2254/230/Φ.6.9/94 και  οι  τροπ.  αυτής:  ΥΑ  

Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ  305/96  (αρ.  12,  παραρτ.  IV μέρος  Β  τμήμα  II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06,  

ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09.

2.5.2 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 ).

2.5.3 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 ).

2.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες

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

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

2.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)

 ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96  

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

2.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

 (Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί  παραγωγής  ενέργειας  και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και 

σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89,  

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),  

ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 και  οι  τροπ.  αυτής  :  ΥΑ  Φ.6.9/13370/1560/95 και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.  IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.10).

2.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα

 (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών 

ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

2.6 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα 

μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
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«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A  . ΝΟΜΟΙ  

Ν. 495/76

Ν. 1396/83

Ν. 1430/84

Ν. 2168/ 93

Ν. 2696/99

Ν. 3542/07

Ν. 3669/08

Ν. 3850/10

Ν. 4030/12

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π. Δ. 413/77

Π. Δ. 95/78

Π. Δ. 216/78

Π. Δ. 778/80

Π. Δ. 1073/81

Π. Δ. 225/89

Π. Δ. 31/90

Π. Δ. 70/90

Π. Δ. 85/91

Π. Δ. 499/91

ΦΕΚ 337/A/76

ΦΕΚ 126/A/83

ΦΕΚ 49/A/84

ΦΕΚ 147/A/93

ΦΕΚ 57/A/99

ΦΕΚ 50/A/07

ΦΕΚ 116/A/08

ΦΕΚ 84/A/10

ΦΕΚ 249/A/12

ΦΕΚ 128/A/77

ΦΕΚ 20/A/78

ΦΕΚ 47/A/78

ΦΕΚ 193/A/80

ΦΕΚ 260/A/81

ΦΕΚ 106/A/89

ΦΕΚ 31/A/90

Π. Δ. 305/96

Π. Δ. 89/99

Π. Δ. 304/00

Π. Δ. 155/04

Π. Δ. 176/05

Π. Δ. 149/06

Π. Δ. 2/06

Π. Δ. 212/06

Π. Δ. 82/10

Π. Δ. 57/10

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 130646/84

ΚΥΑ 3329/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

KYA 16440/F.10.4/445/93

ΦΕΚ 220/A/94

ΦΕΚ 220/A/94

ΦΕΚ 221/A/94

ΦΕΚ 67/A/95

ΦΕΚ 268/A/95

ΦΕΚ 212/A/96 FEK 94/A/99

ΦΕΚ 241/A/00

ΦΕΚ 121/A/04

ΦΕΚ 227/A/05

ΦΕΚ 159/A/06

ΦΕΚ 268/A/06

ΦΕΚ 212/A/06

ΦΕΚ 145/A/10

ΦΕΚ 97/A/10

ΦΕΚ 154/B/84

ΦΕΚ 132/B/89

ΦΕΚ 138/B/91

ΦΕΚ 187/B/93

ΦΕΚ 765/B/93

ΑΔΑ: Β4301-8ΞΩ

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΥΑ 3046/304/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11

ΥΑ 21017/84/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 450/Β/94

ΦΕΚ 451/Β/93

ΦΕΚ 301/Β/94

ΦΕΚ 73/Β/94

ΦΕΚ 978/Β/95

ΦΕΚ 677/Β/95

ΦΕΚ 1035/Β/96

ΦΕΚ 113/Β/97

ΦΕΚ 987/Β/99

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΦΕΚ 420/Β/11

ΦΕΚ 59/Δ/89

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΦΕΚ 686/Β/01

ΦΕΚ 266/Β/01

ΦΕΚ 16/Β/03

ΦΕΚ 905/Β/11

ΦΕΚ 1287/Β/09

ΦΕΚ 155/Β/96

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
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ΦΕΚ 31/A/90

ΦΕΚ 38/A/91

ΦΕΚ 180/A/91 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94

Π. Δ. 397/94

Π. Δ. 105/95

Π. Δ. 455/95

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12

 Η τήρηση και η ενημέρωση του ΣΑΥ και ΦΑΥ θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και 

οριστική παραλαβή. 2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

2.7 Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

 Όλες  οι  δαπάνες  που  συνεπάγονται  τα  παραπάνω,  αφορούν  στην  οργάνωση  του  εργοταξίου  και 

απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά 

τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Άρθρο Β-3: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ 

3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

3.1.1 Κατά  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ο  Πάροχος  θα  δηλώσει  στην  Υπηρεσία  τον  Αντίκλητό  του,  την  

διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

Θα δηλώσει επίσης τον Προϊστάμενο ο οποίος:

α. θα είναι έμπειρος πτυχιούχος γεωπόνος ή δασολόγος (Πανεπιστημίου - ΤΕΙ), με κατασκευαστική πείρα σε 

αντίστοιχα έργα με το  δημοπρατούμενο, που θα διορίζεται  από τον Πάροχο ύστερα από έγκριση της  

Υπηρεσίας.  Θα  πρέπει  να  έχει  εμπειρία  χρονικού  προγραμματισμού  και  διαχείρισης  αντίστοιχων 

συμβάσεων.

β. θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Πάροχο σε όλα 

τα θέματα του εργοταξίου,  περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή  

παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου των εργασιών και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, 

που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ).

γ. θα  είναι  αρμόδιος  για  την  έντεχνη,  άρτια  και  ασφαλή  εκτέλεση  των  εργασιών  και  για  την  λήψη  και  

εφαρμογή  των  απαιτούμενων  μέτρων  προστασίας  και  ασφάλειας  των  εργαζομένων  στους  χώρους  

εργασίας, καθώς και κάθε τρίτου.

3.1.2 Ο Προϊστάμενος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το 

διορισμό του και τις ευθύνες του. Ομοίως και ο αναπληρωτής του.

3.1.3 Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του Παρόχου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά 

την κρίση της είναι απαραίτητο.
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3.1.4 Ρητά  καθορίζεται  ότι  ο  διορισμός  των  υπόψη  προσώπων  του  Παρόχου  σε  καμιά  περίπτωση  δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Πάροχος παραμένει πάντοτε 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

3.2.1 Ο Πάροχος θα χρησιμοποιήσει ειδικευμένο Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του παρόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και  

εργασίας  στην  Ελλάδα  με  μέριμνα  του  Παρόχου  και  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  εργατική  και  λοιπή 

Νομοθεσία.

3.2.2 Σχετικά με το προσωπικό του Παρόχου ισχύουν και τα ακόλουθα :

α. Το προσωπικό οφείλει  να ομιλεί  την ελληνική γλώσσα.  Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν 

μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς για τον καθένα.

β. Ο Παροχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι εξουσιοδοτημένα να 

αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους.

γ. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές ειδικής τεχνολογίας θα έχει εμπειρία σε παρόμοιες 

κατασκευές  η  οποία  θα  αποδεικνύεται  με  σχετικά  πιστοποιητικά  και  θα  τυγχάνει  της  έγκρισης  της 

υπηρεσίας.

δ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασία, όπου η σύμβαση απαιτεί παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας  

τουλάχιστον εργοδηγός .

3.2.3 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, 

η Υπηρεσία μπορεί  εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική  συμπεριφορά να του επιβάλει  και  

πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να  

υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό 

του παρόχου. 

3.2.4 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφομένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Υπηρεσία που 

παρακολουθεί  και  ελέγχει  τη  σύμβαση  και  σε  περίπτωση συστηματικής  μη  συμμόρφωσης,  πλην  των 

ανωτέρω  κυρώσεων,  θα  ενημερώνεται  η  Εποπτεύουσα  Υπηρεσία  για  περαιτέρω  σχετικές  ενέργειες 

(έκπτωση του παρόχου) .

3.2.5 Το  προσωπικό  αυτό  θα  είναι  ενταγμένο  στο  οργανόγραμμα  που  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλει  ο 

πάροχος.

3.2.6 Όλα τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά εμπειρίας,  τα οποία θα 

αποδεικνύουν την ικανότητα του συνεργείου για την εργασία αυτή. Σε ειδικές περιπτώσεις θα ζητείται από  

τον προμηθευτή του υλικού, παρουσία του και κατόπιν βεβαίωση ότι η τοποθέτηση του υλικού στους 

χώρους της σύμβασης έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υλικού του.

Άρθρο Β-4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ.

4.1.1 Ο Πάροχος οφείλει  καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία  
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των δικτύων τους, όταν αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων.

Ο Πάροχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, όπως ο νόμος ορίζει, για οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων λόγω 

φθορών που έχει προξενήσει στις εγκαταστάσεις τους.

Όταν στην περιοχή των εργασιών ή του εργοταξίου υπάρχουν εγκαταστάσεις ΟΚΩ (π.χ. συγκοινωνιακές, 

τηλεφωνικές,  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας,  φυσικού  αερίου  κλπ.)  ο  Πάροχος  υποχρεούται  να 

λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το εργοτάξιο ή το γύρο χώρο 

και  δεν  είναι  δυνατή  η  διακοπή  της  λειτουργίας  τους  ή  απομάκρυνσή  τους  από  την  περιοχή  του 

εργοταξίου, πρέπει αυτές να διασφαλίζονται επαρκώς.

Ο Πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια της  

σύμβασης τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν να προκύψουν από τις ποιο πάνω εγκαταστάσεις 

ΟΚΩ, καθόσον καμία επιπλέον δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για αυτό το λόγο.

4.1.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Πάροχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση των 

έργων από την παρουσία  δικτύων Ο.Κ.Ω.  και  από την ανάγκη εξασφάλισης της  κυκλοφορίας  κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής. Οι παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον πάροχο σε πολλές  

περιπτώσεις  να  καταφύγει  στην  εφαρμογή  αντιοικονομικών  ή  /  και  χρονοβόρων  κατασκευαστικών 

μεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για 

τις  υπάρχουσες  κατασκευές  (διατηρούμενα  οδοστρώματα,  οχετοί  κ.λπ.),  τις  τυχόν  υπάρχουσες 

παραλλασσόμενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λπ.

4.1.3 Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τμήματα οδοστρωμάτων, ή τμήματα οχετών, ή όπου 

υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζημιών 

ή ατυχημάτων, για τα οποία ο Πάροχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

4.1.4 Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Παρόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός  

τις  εργασίες,  ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του,  βαρύνει αποκλειστικά τον πάροχο, ο 

οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζημιάς.

4.1.5 Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά μέσα, ή άλλα μέσα εκσκαφής (π.χ. εκρηκτικά σε βραχώδεις  

εμφανίσεις)  αν  επιτρέπονται  και  χορηγηθούν  οι  σχετικές  άδειες  από  τις  αρμόδιες  Αρχές,  ή  εργασίες  

πασσάλων κλπ. κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα  

βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνα, τον πάροχο.

4.1.6 Δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Παρόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες και οι  

τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο 

αίτιο, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, 

μεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης με τα χέρια.

4.1.7 Ο Πάροχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδού βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ 

και του ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής  

των  οδικών  έργων  που  θα  εκτελούνται  από  αυτόν,  να  εκτελεσθούν  από  τις  αρμόδιες  εταιρίες  ή  

Οργανισμούς,  Υπηρεσίες,  ή  /  και  τον  ίδιο  και  εργασίες  για  την  μετατόπιση  στύλων,  ή  απομάκρυνση 

υπαρχουσών γραμμών κλπ.
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4.1.8 Ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προβαίνει  σε  κάθε  δυνατή  ενέργεια  για  την  επίσπευση  της 

απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, 

χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες 

που παρουσιάζονται  στις  εργασίες  του,  από  την  εκτέλεση  των  παράλληλων εργασιών  απομάκρυνσης 

στύλων, μετατόπισης γραμμών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα 

τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν  

συμβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον πάροχο.

Σημειώνεται  ότι  οι  ευθύνες για  αλληλογραφία και  συνεννοήσεις  που ενδέχεται  να χρειασθούν με  τους 

διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Πάροχο.

4.1.9 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές 

επηρεαζόμενες από τα έργα, ο Πάροχος οφείλει, με δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί με τα  

απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε 

επαφή με τις αρμόδιες Αρχές των Ο.Κ.Ω. να μεριμνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου 

να ενεργήσει, παρουσία εκπροσώπων τους, διερευνητικές τομές για την επισήμανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. 

και την εν συνεχεία αποκάλυψη αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους.

Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Πάροχο ο οποίος θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 

του να έλθει σε επαφή με τους Ο.Κ.Ω. και να επισημάνουν τα τυχόν προβλήματα που θα προέλθουν από 

τις εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των εργασιών (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την 

σχετική επιρροή αυτών των δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράμματα που θα συντάξει, στη ροή  

της εργασίας, στη απόδοση των μεθόδων εργασίας του και μηχανικού εξοπλισμού κλπ.

4.1.10 Στον καθορισμό της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί υπόψη οι 

κάθε είδους καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε αυτές θα 

γίνουν από τα ειδικευμένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα δύο 

μαζί.

4.1.11 Επιπλέον, σχετικά με τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα :

α. Ο  Πάροχος  οφείλει  να  αναφέρει  έγγραφα  και  έγκαιρα  στην  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης, τις συναντόμενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την υλοποίηση 

της  σύμβασης,  από  τις  παραπάνω εγκαταστάσεις  κλπ,  συνοδεύοντας τις  αναφορές  του  με  υποδείξεις 

λύσης για τα δημιουργούμενα τεχνικά προβλήματα.

β. Ο Πάροχος οφείλει επίσης να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων, που δημιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας στην ανάγκη  

το χρονοδιάγραμμα εργασιών της σύμβασης και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόμη και εκτελώντας πρόσθετες 

αναγκαίες  εργασίες  μετά  από  ειδική  εντολή  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Μητροπολιτικής  Ενότητας 

Θεσσαλονίκης,  χωρίς  να  προκύπτει  από  τους  λόγους  αυτούς  κανένα  δικαίωμα  για  τον  πάροχο,  για 

παράταση προθεσμίας του ολικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών.

γ. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του υλικού  

εταιριών  ή  Ο.Κ.Ω.  στην  καλύτερη  τεχνικά  εφικτή  κατάσταση,  υπέχοντας  ευθύνη  σύμφωνα  με  όσα 

προεκτέθηκαν.
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4.1.12 Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις κλπ.,  θα απομακρυνθούν από τον πάροχο,  

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Αν ο Πάροχος διαταχθεί από τη Υπηρεσία, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ (ΔΕΗ - ΟΤΕ κλπ), τα υλικά 

που θα προκύψουν θα τα παραδώσει στους Οργανισμούς αυτούς, εκτός αν λάβει άλλες οδηγίες από τη 

Υπηρεσία και θα πληρωθεί με τις  τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. Σε καμία περίπτωση δεν  

πρόκειται  να  χρησιμοποιηθεί  ο  ελεύθερος  χώρος  της  κοίτης  του  ποταμού  ως  χώρος  απόθεσης 

καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων.

Άρθρο Β-5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

5.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5.1.1 Ο  Πάροχος  οφείλει  να  παίρνει,  με  δικές  του  δαπάνες,  τα  επιβαλλόμενα  για  κάθε  περίπτωση  μέτρα 

ασφαλείας,  για  την  πρόληψη  οποιουδήποτε  ατυχήματος  ή  ζημιάς  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  

εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές  

ευθύνες  για  κάθε  τι  που θα  τύχει,  είτε  από  δική  του  υπαιτιότητα,  είτε  από  το  εργαζόμενο  σ’  αυτόν 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται για την εκτέλεση της 

σύμβασης.

5.2 ΣΗΜΑΝΣΗ

5.2.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Πάροχος υποχρεώνεται με δικές  

του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήμανση του εργοταξίου, σε  

περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,  

ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήμερα.

Η σήμανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, με κατάλληλα, ευδιάκριτα, μέρα και νύκτα,  

σήματα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας.

5.2.2 Ο Πάροχος έχοντας την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί λόγω των εργασιών, 

είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των εργασιών, να εφαρμόζει τη ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011   (ΦΕΚ 

905/Β’/20-05-2011) που εγκρίνει τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-

ΣΕΕΟ)  και  τα εγκεκριμένα σχέδια  εργοταξιακής σήμανσης της  Υπηρεσίας προσωρινά σήματα,  φανούς, 

αντανακλαστικές πινακίδες κλπ. καθώς και τροχονόμους, ώστε να γίνεται με ασφάλεια και απρόσκοπτα η  

κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, 

ημέρα και νύχτα, και να καθοδηγούνται με ασφάλεια πεζοί και τροχοφόρα. Η δαπάνη για τη σήμανση των  

εκτελούμενων  εργασιών  είναι  ανηγμένη  στις  τιμές  μονάδας  του  τιμολογίου  και  δεν  θα  πληρωθεί  

ιδιαίτερα.

5.2.3 Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ο Πάροχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή  

και  το  τέλος  της  δημοπρατούμενης  σύμβασης  και  σε  εμφανείς  θέσεις  Πινακίδες  ενδεικτικές  των 

εκτελούμενων εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και  

τοποθέτησής τους βαρύνουν τον Πάροχο. Σε περίπτωση μη τοποθέτησης των Πινακίδων στην προθεσμία 

αυτή,  η  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτησή  τους  γίνεται  από  την  Υπηρεσία  σε  βάρος  και  για  
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λογαριασμό του Παρόχου.

5.2.4 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη σήμανσης για την εξυπηρέτηση  

της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας για την εκτέλεσης των εργασιών, να προβαίνει στη σχετική αδειοδότηση 

από τις αρμόδιες αρχές (έγκριση εργοταξιακής σήμανσης). Να ενημερώνει, εγγράφως και εγκαίρως, την 

Υπηρεσία για την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης των εργασιών, ώστε η Υπηρεσία, με την σειρά 

της να ενημερώνει την Τροχαία , τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και πρώτων βοηθειών, πριν από την έναρξη  

εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης εργασιών.

Επισημαίνεται  ότι  η  σήμανση  θα  πρέπει  να  καλύπτει  όλες  τις  διακεκριμένες  φάσεις  κατασκευής  των 

εργασιών.

5.2.5       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).

5.2.6 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).

5.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

5.3.1 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή 

της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και με κατάλληλες παρακάμψεις ή  

άλλα προσωρινά έργα

5.3.2 Ο Πάροχος οφείλει  να πάρει,  χωρίς  ιδιαίτερη αποζημίωση τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των 

εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να μη παρεμποδίζεται άμεσα ή έμμεσα η 

κυκλοφορία γενικά οχημάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων,  

την  εκτέλεση  των  έργων,  την  απόθεση  υλικών,  τη  δημιουργία  βοηθητικών  εγκαταστάσεων  και 

κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κλπ.

5.3.3 Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του παρόχου περιλαμβάνονται ανοιγμένα οι οποιεσδήποτε  

επιβαρύνσεις του κόστους για κατασκευές ή ειδικές μεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να 

εφαρμοστούν προς αποφυγή διακοπής της κυκλοφορίας ή επιμήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισμών 

της κυκλοφορίας στις οδούς.

5.4 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

5.4.1 Ο Πάροχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, δρόμους  

και χωματόδρομους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών μεταφοράς. Ειδικότερα θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς 

και τα μεταφορικά μέσα, με τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και  

χωματόδρομων.

5.4.2 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης ή  

ενίσχυσης οδικών τμημάτων, χωματόδρομων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ή  

όχι στα τεύχη Δημοπράτησης.

Σελίδα 85





Πριν  από  την  εκτέλεση  μεταφοράς  φορτίων  θα  πρέπει  να  ειδοποιείται  η  Επίβλεψη  για  την  λήψη των 

παραπάνω μέτρων.

5.4.3 Σε  περίπτωση  πρόκλησης  ασυνήθιστων  φθορών  ή  βλαβών  από  χρήση  στο  οδικό  δίκτυο,  ο  Πάροχος 

υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση με δικά 

της συνεργεία, σε βάρος και για λογαριασμό του παρόχου.

Γι’ αυτό ο Πάροχος οφείλει, να καλύπτει άμεσα με ασφαλτόμιγμα τις τομές στα οδοστρώματα, που γίνονται 

απ’  αυτόν σε δρόμο με κυκλοφορία,  για την αποφυγή ατυχημάτων και να περιοριστούν στο ελάχιστο  

χρονικά όρια οι δυσκολίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία απ’ την εκτέλεση των έργων.

Καμιά εργασία εκσκαφών γενικά, ή αχρήστευση δρόμου ή πεζοδρομίου δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί πριν  

εγκριθεί αρμόδια, κατασκευασθεί και ολοκληρωθεί από τον πάροχο, προσωρινή διάβαση για τροχοφόρα ή 

πεζούς, ανάλογα, με παρακαμπτηρίους δρόμους.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως τα παρακάτω, είναι  

ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και έχουν εκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς  

κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση της Προσφοράς τους :

• Την περιοχή των χώρων της σύμβασης.

• Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.

• Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

• Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού.

• Τη δυνατότητα εγκατάστασης εργοταξίων. 

• Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ. 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις ενδεχόμενες  

δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την παρέμβαση ΟΚΩ ή τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις κλπ. και έχει  

λάβει υπόψη ότι καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, 

λόγω των ανωτέρω τοπικών συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό 

να συμμορφωθεί με τα υπάρχοντα διαγράμματα της μελέτης καθώς και  τα συμβατικά στοιχεία τα οποία 

συνιστούν μαζί με αυτή την Ε.Σ.Υ την βάση της προσφοράς του.
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ΠΑ  ΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ   

Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι 
της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 
του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/7  της  Επιτροπής  της  5ης  Ιανουαρίου  2016),  το  πρότυπο  ΕΕΕΣ  που  θα 
ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα 
έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της 
διακήρυξης,  είτε,  ως  αρχείο  PDF,  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο,  αναρτάται  ξεχωριστά  ως  αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.  Tο αρχείο  XML αναρτάται  για  την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να  
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

Η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου παρόχου θα περιλαμβάνει  τα παρακάτω προκειμένου να 
τεκμηριωθεί η Τεχνική Επάρκεια του:
• Υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί οριστικός 

ανάδοχος,  θα  διαθέτει  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  α)  έναν  (1) τουλάχιστον 
Διπλωμστούχο  (αποφοίτους  ΑΕΙ  ή  Τ.Ε.Ι.)  σε  σχετικό  αντικείμενο  (Γεωπόνο,  Δασολόγο 
κλπ.),  ως Διευθυντή  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών με  χρόνο  από  κτήσεως  πτυχίου 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών , ο οποίος να έχει εμπειρία σε συντήρηση έργων, πρασίνου και 
β) έναν (1) τουλάχιστον Διπλωμστούχο (αποφοίτους ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι.) σε  αντικείμενο συντήρησης 
έργων οδοποιίας (Πολιτικό Μηχανικό, Τοπογράφο Μηχανικό κλπ.) ως τεχνικό ασφαλείας 
του έργου με χρόνο από κτήσεως πτυχίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών , ο οποίος να έχει  
εμπειρία  (μελέτη,  αδειοδοτήσεις,  επίβλεψη)  σε  συντήρηση  και  εργοταξιακή  σήμανση 
έργων οδοποιίας.     Αποδεικτικό εμπειρίας για το επιστημονικό προσωπικό θα αποτελούν 
βεβαιώσεις εργοδοτών ή από αρμόδιο επαγγελματικό φορέα ή επιμελητήριο.

• Υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί οριστικός 
ανάδοχος, θα παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης έμπειρο και επαρκές από πλευράς 
αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με 
το  Παράρτημα  I  (Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  Αντικειμένου)  και  του  Παραρτήματος  VI 
(Τιμολόγιο  Εργασιών)  και  ότι  επιτρέπει  στη  Διευθύνουσα  υπηρεσία  εάν  διαπιστώσει 
ανεπάρκεια αυτών, να του ζητήσει την αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

• Υπεύθυνη  δήλωση όπου  θα   τεκμηριώσει  ότι  διαθέτει  επαρκή  και  κατάλληλο  εξοπλισμό 
(εργαλεία, μηχανήματα κλπ.) αλλά και τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα για τη παροχή των 
προβλεπόμενων υπηρεσιών. Να διαθέτει μεταξύ άλλων επί ποινή αποκλεισμού:

• Δυο  (2)  ανυψωτικά  μηχανήματα  (καλαθοφόρα)  ανύψωσης  προσώπων  κατάλληλα  για 
εργασίες κλάδευσης-κοπής δέντρων με τους χειριστές του (εφοδιασμένο με τις αντίστοιχες 
άδειες χειρισμού). Τα απαιτούμενα καλαθοφόρα πρέπει να έχουν δυνατότητα ανύψωσης για 
εργασία σε ύψος δέκα (10)  μέτρων το ένα και  σε ύψος δέκα οκτώ (18)  μέτρων το άλλο, 
δυνατότητες που να προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας τους

• Δύο  (2)  πολυμηχανήματα  ή  χορτοκοπτικά  με  τους  χειριστές  τους  (εφοδιασμένους  με  την 
αντίστοιχη  άδεια  χειρισμού  αυτών)  με  δυνατότητα  προσάρτησης:  α)  χορτοκοπτικού  με 
πλάγιας έκτασης βραχίονα και ικανότητα αναρρόφησης προς χορτοσυλλέκτη ( φορτηγό) και, 
β) κλαδευτικού μηχανήματος.
Εναλλακτικά,  για  την  περίπτωση  πολυμηχανήματος  ή  χορτοκοπτικού  (α)  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  χορτοκοπτικό με πλάγιας έκτασης βραχίονα που θα συνοδεύεται  με Μ.Ε., 
σάρωθρο, με ικανότητα πλάγιας αναρρόφησης άνω των δυο (2) μέτρων, προς χορτοσυλλέκτη 
( φορτηγό).

• Ενα (1) φορτηγό και ένα (1) φορτηγό γερανοφόρο με δυνατότητα φόρτωσης για την μεταφορά 
κλαδιών, κορμών και δέντρων.

• Δύο (2)  κινητές μονάδες σήμανσης που να  πληρούν τις  προδιαγραφές σήμανσης οδικών 
έργων (με αναλάμποντες φανούς, φωτιζόμενα βέλη και ζέμπρα).

• Δύο (2) σάρωθρα με δυνατότητα αναρρόφησης των παραγόμενων υπολειμμάτων 
• Όχημα  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων  για  υπολείμματα  από  καθαρισμό  δρόμων 

συνοδευόμενο   Άδεια  διαχείρισης  (συλλογή  –  μεταφορά)  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  ΗΠ 
50910/2727/22-12-2003 για την ΠΚΜ

• Διαμορφωτή Γαιών 
• Εκσκαφέα
• Μικρό Φορτωτή

Εφόσον, ο διαγωνιζόμενος στερείται του παραπάνω εξοπλισμού οφείλει να έχει εξασφαλίσει 
με  την  κατάθεση  του  φακέλου  προσφοράς,  ότι  θα  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  του 
Παραρτήματος  «Τεχνική  προσφορά»   της  παρούσας  διακήρυξης  και  ειδικότερα  τούτο  θα 
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αποδεικνύεται με σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ των ιδιοκτητών των μηχανημάτων και 
οχημάτων  και του υποψηφίου αναδόχου, και τα οποία θα συνοδεύονται από επικυρωμένα 
αντίγραφα των νομίμων αδειών κυκλοφορίας τους. 

    4) Αντίγραφα αδείας κυκλοφορίας των μηχανημάτων και οχημάτων, στην οποία να αποδεικνύονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των δηλωθέντων μηχανημάτων και οχημάτων.
    5) Βεβαίωση πληρωμής τελών χρήσης τρέχοντος έτους για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
ή βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. που εκδίδεται από τις  Υπηρεσίες Τ.Ε. των Περιφερειακών 
Ενοτήτων  καθώς και βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας των δηλωθέντων οχημάτων.
   6) Ασφαλιστήρια συμβόλαια μηχανημάτων και οχημάτων.  
   7) Υπεύθυνη Δήλωση το Ν.1599/86 ότι όλα τα  Μηχανήματα έργου και τα οχήματα  πληρούν τους όρους 
της διακήρυξης.
  8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόμενος διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών.
  9)  Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.  1599/1986  του  διαγωνιζομένου  ότι  θα  διαθέσει  άμεσα  εφεδρικά 
μηχανήματα σε περίπτωση βλάβης μισθωμένου μηχανήματος και για όσο διάστημα διαρκεί η βλάβη.
 10)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι :
οι χειριστές των μηχανημάτων και οχημάτων διαθέτουν όλα τα απαραίτητα από το νόμο τυπικά προσόντα 
(άδεια οδήγησης ανάλογης κατηγορίας,  άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, ανάλογα του μηχανήματος 
που  θα  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό)  σε  περίπτωση  ελέγχου  ή  πρόκλησης  τροχαίου  ατυχήματος,  ο 
ανάδοχος φέρει  την αποκλειστική ευθύνη  τόσο για  την κατάσταση του μηχανήματος,  όσο και  για  την 
τήρηση των τυπικών προσόντων του χειριστή. 
  11)  Μισθωτήριο επικυρωμένο  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.,  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  σε 
περίπτωση μισθωμένων μηχανημάτων έργου και οχημάτων  και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή 
της σύμβασης έως τη λήξη της.
  12)  Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.  1599/1986  του  διαγωνιζομένου  ότι  θα  εφαρμόσουν  τα  μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον  ο  Ανάδοχος  θα  κάνει  χρήση  “τρίτου  φορέα”  προκειμένου  να  εξασφαλίσει  τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό σε μηχανήματα, υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τον «ειδικό» μέσο ετήσιο  κύκλο εργασιών και 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά

ΥΠΟΜΝΗΜΑ1:  ΥΠΟΜΝΗΜΑ  με  τον  «ειδικό»  μέσο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  παροχής  υπηρεσιών  που 
παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα κατά την 3-ετία 2015 έως 2017 στον τομέα  που καλύπτεται από 
την σύμβαση  (παραγρ. 2.2.5 & 2.2.9.2.(Β.3) της διακήρυξης)     

Προς: την  Επιτροπή  Διαγωνισμού προς ανάδειξη  «Παρόχου υπηρεσιών» για  την δημόσια  σύμβαση 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ 
ΧΟΡΤΩΝ     ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)»   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Α/ 
/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΕΙΤΕ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ
Υ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΤΟΥ 
ΤΙΜΟΛ.  ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟΝ 
«ΕΙΔΙΚΟ» 

ΚΥΚΛΟ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΥΝΗΜΜ.
Αντιγρ.Τιμολογίων, φύλλα ……

Θεσσαλονίκη …/…/2018
Ο διαγωνιζόμενος

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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 ΥΠΟΜΝΗΜΑ  2:   ΥΠΟΜΝΗΜΑ  με  τα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  χαρακτηριστικά  των  κύριων 
συμβάσεων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα στην 3-ετία 2015 έως 
2017. (παραγρ. 2.2.6 (α) & 2.2.9.2.(Β.4)).

Προς: την   Επιτροπή   Διαγωνισμού  προς  ανάδειξη  «Παρόχου  γενικών  υπηρεσιών»  για  την  δημόσια 
σύμβαση: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ 
ΧΟΡΤΩΝ     ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)». 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/ 
/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥ
ΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΑΡΟΧΟΣ ή 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. 
ΕΤΟΥΣ (ΣΕ 
ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΥΝΗΜ.: 
Α) Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Θεσσαλονίκη …/…/2018
Ο διαγωνιζόμενος

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.    Όλες οι τιμές μονάδος του  παρόντος  Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρους περαιωμένης 

εργασίας είτε προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: " 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 

ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)" τις προμήθειες και τις δαπάνες που αναφέρονται στα 

συμβατικά  τεύχη,  ήτοι   στο  παρόν  Τιμολόγιο,  στην  Τεχνική  Περιγραφή  και  στην  Τεχνική  Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, όπως και εκείνες που τυχόν δεν κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την 

έντεχνη και πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

2.  Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται τα γενικά και επισφαλή έξοδα, 
όφελος κ.λ.π., του Παρόχου.

Δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος θα βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.

3.  Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου και τις εξής δαπάνες και έξοδα: 

α.   Τις  δαπάνες  για  την  ασφάλιση  όλου  του  απασχολούμενου  στο  παρόν  αντικείμενο  προσωπικού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ι.Κ.Α. ανεξάρτητα του εάν αυτό εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής  

περιοχής του Ι.Κ.Α. 

β.  Τις  δαπάνες  ασφάλισης  στο  Ι.Κ.Α.  όλου  του  εργατοτεχνικού  και  λοιπού  προσωπικού  που 
απασχολείται  στα  εργοτάξια  ανεξάρτητα  εάν  δεν  υπάγεται  όλες  οι  υπηρεσίες  στις  περί  Ι.Κ.Α. 
διατάξεις.

γ.   Τις δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών δια χειρός εργατοτεχνιτών, γενικώς είτε μέρους αυτών, σ' 
όσες περιπτώσεις η εκτέλεσή τους με τα μηχανήματα ή είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται  
απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για την εκτέλεση των εργασιών.

δ. Τις δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών ή οποιουδήποτε τρίτου κατά 
την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση του εξοπλισμού του Αναδόχου (που οφείλονται σε 
αμέλεια,  απρονοησία,  μη τήρηση των συμβατικών όρων,  των υποδείξεων της Υπηρεσίας,  των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου). 

ε. Τις δαπάνες για τη σύνταξη επιμετρητικών στοιχείων, τευχών και σχεδίων.

Άρθρο Α-1 (Σχετικό ΥΔΡ 3.04) Καθαρισμός οριογραμμών, ερεισμάτων  ,   πυθμένα και   
                 πρανών υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής οδών από φερτές ύλες
                  και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση ύψους έως 0,60μ

                              Αναθεωρείται με το ΥΔΡ 6059
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Για τον καθαρισμό των οριογραμμών, των ερεισμάτων, πυθμένα και πρανών υφιστάμενης τάφρου 
τριγωνικής  διατομής  των  οδών  του  Εθνικού  ή  /  και  του  Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  α)  από 
εδαφικά υλικά που μεταφέρθηκαν από την ροή των όμβριων υδάτων επί του οδοστρώματος ή / και 
από τον αέρα, τα οποία εναποτέθηκαν και – με την πάροδο του χρόνου – απέκτησαν πρόσφυση 
επί της οδού, δημιουργώντας ισχυρής αντοχής κατασκεύασμα (στήθωμα) που δεν επιτρέπει την 
απαγωγή και παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού και β) από την μικροβλάστηση που 
αναπτύσσεται, ύψους έως 0,60 μ.,  από σπόρους είτε μεταφερόμενους από τον αέρα είτε από τα 
δένδρα και λοιπή βλάστηση που υπάρχει πλευρικά της οδού και βρίσκει το γόνιμο έδαφος από το 
προαναφερόμενο  στο  (α)  στήθωμα.  Ο  καθαρισμός  γίνεται  με  συνήθη  μηχανικό  εξοπλισμό 
(διαμορφωτές ή προωθητήρες). 

Σε  περίπτωση  μικροβλάστησης  πάνω  από  0,60μ.  θα  προηγηθεί  βοτάνισμα  που  πληρώνεται 
ξεχωριστά.  

Σε περίπτωση ύπαρξης στηθαίου ασφαλείας της οδού, γίνεται αποξήλωση αυτού, καθαρισμός και 
επανατοποθέτησή του. Η δαπάνη αποξήλωσης και επανατοποθέτησης του στηθαίου πληρώνεται 
ξεχωριστά.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων, 
• η  δαπάνη  της  εργασίας  καθαρισμού  των  οριογραμμών  και  ερεισμάτων  και 

μόρφωσης του πυθμένα του ερείσματος, 
• η  δαπάνη  φορτοεκφορτώσεων,  σταλίας  εξοπλισμού  και  μεταφοράς  των 

παραγομένων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Για τον καθαρισμό ενός τετραγωνικού μέτρου οριογραμμών / ερεισμάτων οδού (1 m2)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν και σαράντα λεπτά

        Αριθμητικώς:    0,40

Άρθρο Α.Τ. 2 (Σχετικό ΟΔΟ Ε-3.1) Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση 
                        χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με την αφαίρεση των ορθοστατών.

                                              Αναθεωρείται με το ΟΔΟ 2151

Η εργασία εκτελείται αυθημερόν στις θέσεις της οδού όπου απαιτείται ο καθαρισμός οριογραμμών 
και ερεισμάτων από φερτές ύλες και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση και, ταυτογχρόνως, υπάρχουν 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας. 

Αρχικά  περιλαμβάνει  την  επιμελημένη  αποξήλωση  εγκατεστημένου  μονόπλευρου  χαλύβδινου 
στηθαίου  ασφαλείας,  στα  τμήματα  που  θα  υποδειχθούν  από  την  Υπηρεσία  και  σε  χρόνο 
κατάλληλο,  σύμφωνα με  το  πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων,  με  ιδιαίτερη προσοχή ώστε  να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών 
και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων 
ασφαλείας με ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών".

Μετά  την  περαίωση  των  εργασιών  καθαρισμού,  γίνεται  η  επανατοποθέτηση  του  χαλύβδινου 
στηθαίου. Κατά την επανατοποθέτηση ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη διαδρομή στην διαχείριση 
των  επί  μέρους  στοιχείων  του  στηθαίου  κατά  το  στάδιο  της  αποξήλωσης.  Δηλαδή,  πρώτα 
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τοποθετούνται  τα  στοιχεία  που  αφαιρέθηκαν  τελευταία  κατά  την  αποξήλωση,  στην  συνέχεια 
τοποθετούνται αυτά που αφαιρέθηκαν προ- τελευταία κλπ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η  εργασία  επιμελημένης  αποσυναρμολόγησης  των  στηθαίων  και  αφαίρεσης  των 
ορθοστατών  με  εξόλκευση  ή  και  με  βοηθητική  περιμετρική  εκσκαφή,  ώστε  να  είναι  σε 
κατάσταση για να επανατοποθετηθούν

• η αποκατάσταση ή / και αντικατάσταση των τεμαχίων (φύλλα, ορθοστάτες, αντανακλαστικά, 
μικροϋλικά κλπ) που θα παραμορφωθούν κατά το στάδιο της αποξήλωσης

• η δαπάνη για την επανατοποθέτηση των τεμαχίων του στηθαίου, έτσι όπως προέκυψαν 
από το στάδιο της αποξήλωσης, συμπεριλαμβανομένης και της στερέωσης των ορθοστατών

• η δαπάνη για  την επαναπλήρωση των εναπομεινάντων τμημάτων των σκαμμάτων των 
ορθοστατών είτε με εδαφικό υλικό (συμπεριλαμβανομένης και της συμπύκνωσής του) είτε με 
σκυρόδεμα (συμπεριλαμβανομένης της προμήθεις, συμπύκνωσης και συντήρησής του)

• η δαπάνη για την επανατοποθέτηση και πάκτωση στο έδαφος των ακραίων τμημάτων των 
μεταλλικών στηθαίων

• η φόρτωση και  το  στοίβαγμα των καταστραμμένων και,  συνακόλουθα,  προς απόρριψη 
υλικών  κατά  κατηγορίες  σε  φορτηγό  αυτοκίνητο  και  η  μεταφορά  τους  σε  θέσεις  που  θα 
υποδειχθούν από τον Κύριο του έργου.

• Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, για 
την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό κυκλοφορία). 

Τιμή  ανά  μέτρο  μήκους  μονόπλευρου  χαλύβδινου  στηθαίου  ασφαλείας  που αποξηλώνεται  και 
επανατοποθετείται

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    Δεκατρία και ενενήντα λεπτά
                  Αριθμητικώς:   13,90

Άρθρο Α.Τ. 3 (Σχετικό ΟΔΟ Ε-3.1) Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση
                           χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας χωρίς την αφαίρεση των ορθοστατών.

                               Αναθεωρείται με το ΟΔΟ 2151

Η εργασία εκτελείται αυθημερόν στις θέσεις της οδού όπου απαιτείται ο καθαρισμός οριογραμμών 
και ερεισμάτων από φερτές ύλες και αναπτυχθείσα μικροβλάστηση και, ταυτογχρόνως, υπάρχουν 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας. 

Αρχικά  περιλαμβάνει  την  επιμελημένη  αποξήλωση  εγκατεστημένου  μονόπλευρου  χαλύβδινου 
στηθαίου  ασφαλείας,  στα  τμήματα  που  θα  υποδειχθούν  από  την  Υπηρεσία  και  σε  χρόνο 
κατάλληλο,  σύμφωνα με  το  πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων,  με  ιδιαίτερη προσοχή ώστε  να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών 
και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων 
ασφαλείας με ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών".

Μετά  την  περαίωση  των  εργασιών  καθαρισμού,  γίνεται  η  επανατοποθέτηση  του  χαλύβδινου 
στηθαίου. Κατά την επανατοποθέτηση ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη διαδρομή στην διαχείριση 
των  επί  μέρους  στοιχείων  του  στηθαίου  κατά  το  στάδιο  της  αποξήλωσης.  Δηλαδή,  πρώτα 
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τοποθετούνται  τα  στοιχεία  που  αφαιρέθηκαν  τελευταία  κατά  την  αποξήλωση,  στην  συνέχεια 
τοποθετούνται αυτά που αφαιρέθηκαν προ- τελευταία κλπ.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

• η εργασία επιμελημένης αποσυναρμολόγησης των στηθαίων 
• η αποκατάσταση ή / και αντικατάσταση των τεμαχίων ( αντανακλαστικά, μικροϋλικά κλπ) 

που θα παραμορφωθούν κατά το στάδιο της αποξήλωσης
• η δαπάνη για την επανατοποθέτηση των τεμαχίων του στηθαίου, έτσι όπως προέκυψαν 

από το στάδιο της αποξήλωσης,
• η δαπάνη για την επανατοποθέτηση και πάκτωση στο έδαφος των ακραίων τμημάτων των 

μεταλλικών στηθαίων
• Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, για 

την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό κυκλοφορία). 

Τιμή  ανά  μέτρο  μήκους  μονόπλευρου  χαλύβδινου  στηθαίου  ασφαλείας  που αποξηλώνεται  και 
επανατοποθετείται

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά
                  Αριθμητικώς:   4,60

Άρθρο Α-4  (ΠΡΣ ΣΤ 4.1.3)       Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4   m  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κοπή ή/και  εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι  4  m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και  την 
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  εργατοτεχνικού 
προσωπικού,  των  μηχανημάτων  και  των  εργαλείων  που  απαιτούνται   καθώς  και  η  δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξη ευρώ
(Αριθμητικώς): 6,00

Άρθρο Α-5  (ΠΡΣ ΣΤ4.2.1)        Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8   m  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
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Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8  m σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών 
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 25,00

ΆρθροΑ-6 (ΠΡΣ ΣΤ4.3.2) Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, 
ύψους     8 - 12   m   σε νησίδες, ερείσματα κλπ.  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κλάδεμα  ή  κοπή μεγάλων δέντρων σε  πλατείες,  πάρκα  και  ανοιχτούς  χώρους  ή  σε  νησίδες, 
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού 
προσωπικού,  μηχανημάτων  και  εργαλείων,  η  επάλειψη  των  τομών  καθώς  και  η  δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 87,50

ΆρθροΑ-7(ΠΡΣ ΣΤ4.3.4) Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, 
ύψους     12 - 16   m   σε νησίδες, ερείσματα κλπ.  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κλάδεμα  ή  κοπή μεγάλων δέντρων σε  πλατείες,  πάρκα  και  ανοιχτούς  χώρους  ή  σε  νησίδες, 
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού 
προσωπικού,  μηχανημάτων  και  εργαλείων,  η  επάλειψη  των  τομών  καθώς  και  η  δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα ευρώ
         (Αριθμητικώς):         140,00

Σελίδα 96





ΆρθροΑ-8 (ΠΡΣ ΣΤ4.3.6) Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, 
ύψους     16 - 20   m   σε νησίδες, ερείσματα κλπ.  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354

Κλάδεμα  ή  κοπή μεγάλων δέντρων σε  πλατείες,  πάρκα  και  ανοιχτούς  χώρους  ή  σε  νησίδες, 
ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού 
προσωπικού,  μηχανημάτων  και  εργαλείων,  η  επάλειψη  των  τομών  καθώς  και  η  δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ
         (Αριθμητικώς):          225,00

ΆρθροΑ-9 (Σχ.ΠΡΣ ΣΤ4.5.1) Κλάδεμα θάμνων - Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70   m  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-02.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.

Στην τιμή του τεμαχίου προσμετρούνται θάμνοι έως 0,80μ μήκους κατά την διεύθυνση της οδού

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 0,60

Άρθρο Α-10 (Σχ.ΠΡΣ ΣΤ4.5.2) Κλάδεμα θάμνων - Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 1,70   m  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-02.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
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Στην τιμή του τεμαχίου προσμετρούνται θάμνοι έως 0,80μ μήκους κατά την διεύθυνση της οδού

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δυο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
(Αριθμητικώς): 2,75

Άρθρο  Α-11  (ΠΡΣ  6.3.3)  Βοτάνισμα  με  βενζινοκίνητο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα  πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

                 Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371

Βοτάνισμα  φυτών  με  χρήση  βενζινοκίνητου  χορτοκοπτικού  πεζού  χειριστή,  σύμφωνα  με  την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο 
μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του 
έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ευρώ
(Αριθμητικώς): 40,00

Άρθρο Α-12 (ΠΡΣ ΣΤ6.4) Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371

Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών 
που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 17,50

ΆρθροΑ-13  (ΠΡΣ  ΣΤ6.5)  Κοπή  και  απομάκρυνση  ξυλωδών  φυτών  με  μηχανήματα  και 
εργάτες 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371
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Κοπής  ξυλωδών  φυτών  και  βάτων  πρανούς  ή  νησίδας,  με  κατάλληλα  μηχανήματα  ή/και  με 
εργάτες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη. Περιλαμβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών 
(Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση 
της οδού με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε ελκυστήρα ή με εργάτες και 
εργαλεία, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την 
κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα πέντε ευρώ
(Αριθμητικώς): 85,00

Άρθρο  Α-14  (ΠΡΣ  ΣΤ8.1.2)  Καθαρισμός  χώρου  φυτών  σε  διαχωριστικές  νησίδες  και 
ερείσματα οδικών αξόνων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους 
από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-07-00.  Περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 12,50

Άρθρο  Α-15  (ΠΡΣ  ΣΤ8.2.2)  Καθαρισμός  περιβάλλοντος  χώρου  (αφύτευτες  επιφάνειες, 
πλακόστρωτα  κλπ),  σε  διαχωριστικές  νησίδες  και  ερείσματα  οδικών 
αξόνων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή τους 
από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-06-07-00.  Περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικώς): 12,50
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Άρθρο  Α-16  (ΠΡΣ  ΣΤ8.2.3)  Απομάκρυνση  ζιζανίων  από  πλακόστρωτες  επιφάνειες  και 
ρείθρα με τα χέρια

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390

Εκρίζωση με τα χέρια των ζιζανίων που φύονται μεταξύ των αρμών σε πλακόστρωτες επιφάνειες ή 
σε  ρείθρα,  απομάκρυνση  από  τον  χώρο  του  έργου  όλων  των  υλικών  που  προέκυψαν  και 
απόρριψή  τους  σε  οποιαδήποτε  απόσταση,  σε  θέσεις  που  επιτρέπεται  από  τη  νομοθεσία. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων 
που απαιτούνται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δυο ευρώ και πενήντα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 22,.50

Άρθρο Α-17 (ΠΡΣ ΣΤ8.6) Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390

Καθαρισμός ρείθρων πεζοδρομίων-νησίδων με μηχανικό σάρωθρο από χαρτιά, φύλλα, αδρανή 
υλικά κλπ.,  απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε 
χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,  των μηχανημάτων και  των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Μηδέν ευρώ και ένα  λεπτό 
(Αριθμητικώς): 0,010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

α/
α

Α/Τ-
ΓΓΔΕ

Α/
Τ Είδος Εργασίας Μονάδ

α Ποσότητα
Προσφορά 
Παρόχου 

Τιμή Μονάδας

Προσφορά 
Παρόχου 
Δαπάνη

1 ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΥΔΡ 3.04

Α-
1

Καθαρισμός οριογραμμών, ερεισμάτων, τάφρου 
τριγωνικής διατομής οδών από φερτές ύλες και 
αναπτυχθείσα μικροβλάστηση ύψους έως 0,60μ. 

m2 300.000,00

2
ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΟΔΟ Ε-

3.1

Α-
2

Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με την αφαίρεση 
των ορθοστατών

       
m

3.000,00

3
ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΟΔΟ Ε-

3.1

Α-
3

Αποξήλωση και αυθημερόν επανατοποθέτηση 
χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας χωρίς την 
αφαίρεση των ορθοστατών

m 10.000,00

4 ΠΡΣ-
ΣΤ4.1.3

Α-
4 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m τεμ 5.000,00

5 ΠΡΣ-
ΣΤ4.2.1

Α-
5

Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 
μέχρι 8 m τεμ 2.500,00

6 ΠΡΣ-
ΣΤ4.3.2

Α-
6

Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ. τεμ 500,00

7 ΠΡΣ-
ΣΤ4.3.4

Α-
7

Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ. τεμ 16,00

8 ΠΡΣ-
ΣΤ4.3.6

Α-
8

Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ. τεμ 40,00

9 Σχ. ΠΡΣ-
ΣΤ4.5.1

Α-
9

Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m τεμ 30.000,00

10 Σχ. ΠΡΣ-
ΣΤ4.5.2

Α-
10

Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m τεμ 20.000,00

11 ΠΡΣ-
ΣΤ6.3.3

Α-
11

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

στρ. 50,00

12 ΠΡΣ-
ΣΤ6.4

Α-
12 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα στρ. 2.000,00

13 ΠΡΣ-
ΣΤ6.5

Α-
13

Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες   στρ. 40,00

14 ΠΡΣ-
ΣΤ8.1.2

Α-
14

Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων στρ. 1.100,00

15 ΠΡΣ-
ΣΤ8.2.2

Α-
15

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες 
επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε διαχωριστικές 
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

στρ. 10,00

16 ΠΡΣ-
ΣΤ8.2.3

Α-
16

Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες 
επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια στρ. 10,00

17 ΠΡΣ-
ΣΤ8.6

Α-
17 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο m 118.096,77

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΠΑ  24%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θεσσαλονίκη……/……/2018

                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

                                      

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Α.Δ.Α.
                          Α.Δ.Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ Α/Α
2018

 

.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για  την  Παροχή  Υπηρεσιών  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕΠΕΘ  ΑΠΟ  ΥΛΙΚΑ  -  ΚΟΠΗ  ΧΟΡΤΩΝ  ΠΟΥ  ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ 
ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ………………………….. ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α ........................................... €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. ......%  .....................................           €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ............................           €

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η 
παρούσα σύμβαση. 
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα,  στις  …………………    2018,  ημέρα   ……………,στα  γραφεία  της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, ΤΚ 54110, Θεσσαλονίκη, οι κ.κ.:

α)   ................................................................,  Αντιπεριφερειάρχης  Μητροπολιτικής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  και

β)………………………………………………..,  Α.Φ.Μ.  ..................  ..............,  εκπρόσωπος  της 
αναδόχου επιχείρησης ..................., με Α.Φ.Μ. .............., δυνάμει του  (π.χ. Πληρεξουσίου ......, ή 
καταστατικού,  ή  Φ.Ε.Κ.,  ανάλογα  με  το  είδος  της  επιχείρησης,  δηλαδή  μονοπρόσωπη, 
ετερόρρυθμη , ομόρρυθμη, ανώνυμη, κ.λ.π.,  ποιός δηλαδή δεσμεύει  με την υπογραφή του την 
εταιρεία), για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Tο Ν.3852 / 04-06-10 / ΦΕΚ 87  Α΄/ 07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -  Πρόγραμμα  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ειδικά τα άρθρα 186 παρ. 
Στ΄   και 283 παρ.3.
-  Το  Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  (ΦΕΚ 
226Α/27.12.2010), όπως  τροποποιήθηκε  ύστερα  από  τις  υπ’  αριθμ.  81320+77909/ 
01.12.2016  αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης (ΦΕΚ 4302 / Β΄ / 30.12.2016).
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-  Την  υπ΄αριθ.  9752  /  2014  (03-06-2014) απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  ανακηρύχθηκαν  ο  Περιφερειάρχης,  οι  Αντιπεριφερειάρχες 
Περιφερειακών  Ενοτήτων  και  οι   Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  της  Περιφέρειας  Κεντρικής 
Μακεδονίας, για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019, (Φ.Ε.Κ. 572 / 19-09-2014).
-  Την  με  αριθμ.πρωτ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.642,  σχετ.3245/14,  1827/16,  ΕΜΠ171/16,  2957/16, 
3141/16/20.02.2017  (ΦΕΚ  102/ΥΟΔΔ/06.03.2017)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής 
Μακεδονίας με θέμα “Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης 
σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.
-  Την υπ’ αριθμ. Οικ. 30110 (385) / 27.01.2017  απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα, 
στους  Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων / Αυτοτελών Διευθύνσεων, 
Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων  /  Αυτοτελών  Τμημάτων  και   Αυτοτελών  Γραφείων  της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 390 Β’ / 10.02.2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, μετά την με αρ. οικ. 243018 (3917) / 2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ., 
( Φ.Ε.Κ.2187 / Β΄/27 – 06 – 2017). 
-  Τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί  εκτελέσεως  Παροχής  Υπηρεσιών,  όπως  αυτές 
μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας..
-  Την  με αριθμ.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  με  την  οποία  εγκρίθηκε η  διακήρυξη,  για  τον 
διαγωνισμό της  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΤΕΠΕΘ  ΑΠΟ  ΥΛΙΚΑ  -  ΚΟΠΗ  ΧΟΡΤΩΝ  ΠΟΥ 
ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ  (2016  -  2018)»προϋπολογισθείσας  δαπάνης  : 
600.000,00 €.
-   Την με αριθμ. ............  /  2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής  Μακεδονίας  (με  ΑΔΑ....................),  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  η  παροχή 
υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «.............................»,  με 
έκπτωση ….…% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά …………,00 €,
-  Το με  αρ.  πρωτ.  ……………………………… έγγραφο της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής  Π.Κ.Μ..
-  Την  υπ’  αριθμ.  ………  /  …….  πράξη  του  Επιτρόπου του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  / 
Ελεγκτικού Συνεδρίου,  από το οποίο προκύπτει  ότι  εκπληρώνονται  οι  προβλεπόμενες 
απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
- Το πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση 
της εργοληπτικής επιχείρησης 

αναθέτει

στον δεύτερο συμβαλλόμενο, την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Το αντικείμενο της σύμβασης φαίνεται παρακάτω:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
(….Όπως  αναφέρεται  στην  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  του  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης……..)

2. Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412 /2016 ‘’Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 
2014/25/Ε.Ε.),  όπως ισχύει, καθώς και  τις  λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την 
Προμήθεια και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
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3. Η πληρωμή της  παροχής  υπηρεσίας  θα  γίνεται  σε  ευρώ και  μετά  την  προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200,  παρ.4  του  Νόμου  4412  /  2016,  όπως αυτό  ισχύει  σήμερα,  καθώς  και  κάθε  άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.

4. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, για την προμήθεια υλικών με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.

5. Η συνολική  προθεσμία  περαίωσης της  παρούσας σύμβασης είναι  είκοσι  τέσσερες (24) 
μήνες .

6. Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για 
τη διασφάλιση ότι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων επί 
του  εθνικού  οδικού  δικτύου  και  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  αρμοδιότητας  Μ.Ε.  θα 
ολοκληρωθεί  μέσα στο  χρονικό  διάστημα  της  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσής του,  ο 
ανάδοχος κατέθεσε στα γραφεία της Υπηρεσίας την υπ΄ αριθμ………………../ .....-.....-201... 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, τ...    .......  , ποσού .............,00 €, ίση με το 5% του 
ποσού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7. Κατά την υπογραφή  της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του 
τ... ………………και  ως ακριβή διεύθυνσή του, την…………………. 

8. Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και 
συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την 
έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.

9. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια 
πρωτότυπα  αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ενώ τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
……

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη 
συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της ........ (ημερομηνία διενέργειας) για την 

υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 

από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 
που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της 

κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν 

το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 
........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για 
την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 

από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 
αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 

εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 
επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 

να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν 
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος της παροχής υπηρεσιών και χρήση αυτής  

Το αντικείμενο των εργασιών ανήκει  στην κατηγορία της  παροχής υπηρεσιών και  αφορά  στη 
συντήρηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου (μήκους 400km) 
και επαρχιακού οδικού δικτύου (μήκους 600km) αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Πρόκειται  να χρηματοδοτηθεί  από το πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2018 της  M.Ε. Θεσσαλονίκης 
(την αριθμ.175/2018, αριθ. Συνεδρίασης 14η, της 27-08-2018 (ΑΔΑ: 756Ζ7ΛΛ-ΤΑΨ) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας), με Κωδ. Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ16.

Ο  εγκεκριμένος  προϋπολογισμός  είναι  600.000,00  ευρώ,  με  κατανομή  χρηματοδότησης 
300.000,00 ευρώ για το έτος 2018 και 300.000,00 ευρώ για το έτος 2019.

2. Σύντομη περιγραφή της παροχής υπηρεσιών  

Η προς υλοποίηση παροχή υπηρεσιών αφορά:

- τον καθαρισμό τάφρων,
- τον καθαρισμό χώρων πρασίνου,
- τη διαμόρφωση της κόμης των φυτών (δέντρα, θάμνοι),
- το βοτάνισμα με τα χέρια ή με χορτοκοπτικό μηχάνημα των χώρων πρασίνου
- την κοπή, εκρίζωση και την απομάκρυνση ξεραμένων ή κατεστραμμένων φυτών. 
- τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού και  του  απαραίτητου εξοπλισμού,  που θα 

περιλαμβάνει  βεβαίως  τα  αναγκαία  εργαλεία  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω.

3. Ακριβής Διεύθυνση της παροχής υπηρεσιών  

Η  παροχή υπηρεσιών αφορά τμήματα του  Εθνικού  και  Επαρχιακού Οδικού  Δικτύου (συνολικού 
μήκους 1000km) αρμοδιότητας ΔΤΕ-ΜΕ Θεσσαλονίκης. 

4. Αριθμός σύμβασης  

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την ……/……/20…. και η ημερομηνία αυτή αποτελεί την έναρξη 
των εργασιών

5. Κύριος του έργου - Προϊστάμενη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία  

Κύριος του έργου : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϊσταμένη Αρχή : Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων / Υ.Τ.Ε. / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

6. Συντάκτης του Σ.Α.Υ.  

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

7. Περιγραφή των φάσεων υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών  

- ο καθαρισμός τάφρων,
- ο καθαρισμός χώρων πρασίνου,
- η διαμόρφωση της κόμης των φυτών (δέντρα, θάμνοι),
- το βοτάνισμα με τα χέρια ή με χορτοκοπτικό μηχάνημα των χώρων πρασίνου
- η κοπή, εκρίζωση και την απομάκρυνση ξεραμένων ή κατεστραμμένων φυτών. 
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Όλες οι εργασίες σήμανσης θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο συνεργείο.

Συγχρόνως με την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, ο  Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει μελέτη 
εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στα τμήματα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 
δικτύου  ΠΕΘ  με  σχέδια  προσωρινής  εργοταξιακής  σήμανσης  προσαρμοσμένα  στην  ισχύουσα  Τεχνική 
Προδιαγραφή «Σήμανση εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 
Β/9.7.2003). Η  σήμανση  είναι  δυνατόν  να  εμπλουτιστεί  από  την  Υπηρεσία  ή  την  Διεύθυνση  Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής 
λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επινυνάπτονται  πίνακες  σε  κάθε  χωριστή  φάση  εργασίας  όπου  συντίθεται  οριζόντια  από 
προγραμματισμένους κινδύνους,  τις πηγές τους και τον χαρακτηρισμό κινδύνου.  Οι αριθμοί 1,2,3 
αποδίδονται ως εξής:

Αριθμός 1: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

· Η πηγή του κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο

· Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων.

· Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη

Αριθμός 3: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:

· Η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας.

· Οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  έργου  δημιουργούν  αυξημένη  πιθανότητα  επικίνδυνων 
καταστάσεων.

Αριθμός 2: χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Επισυνάπτονται  πίνακες  τόσο  με  τα  προβλεπόμενα  από  τη  Νομοθεσία  μέτρα  που  πρέπει  να 
ληφθούν όσο και με συμπληρωματικά ή ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
για όλες τις πηγές κινδύνου που είναι επισημασμένοι στον Πίνακα του τμήματος (Β).

ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας  

Λόγω της φύσης του έργου δεν χρειάζονται δίοδοι προσπέλασης και πρόσβασης

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων  

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται από σημαιοφόρους.

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού  

Δεν υπάρχει βασικός μηχανικός εξοπλισμός προς εγκατάσταση

4. Χώροι αποθήκευσης  

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτουνται χωροι αποθηκευσης υλικων.

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών  

Δεν υπάρχουν άχρηστα και επικίνδυνα υλικά προς αποκομιδή

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  

Κινητό γραφείο εργοταξίου
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7. Άλλα σημεία χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων  

Δεν κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν ειδικοί χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζομένων, λόγω της φύσης της εργασιών που εκτελούνται.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μεταφορά υλικών  

Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και θα ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζομένους. 
Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να επιτρέπουν τη μετατόπιση του φορτίου σε σχέση 
με τον μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης. Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται 
με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δε θα εξέχει απόσταση μεγαλύτερη από το μισό του 
ύψους του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδραση του

2. Έλεγχος κυκλοφορίας  

• Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους 
εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες, κώνους, φράγματα, 
παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις

• Φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή 
των εργασιών και  σε  θέση τέτοια  ώστε  να  δίνουν  επαρκή προειδοποίηση στους  οδηγούς για  να 
αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο 
θα  προστατεύονται  με  κατάλληλες  πινακίδες,  φώτα,  φράγματα,  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  ή  άλλους 
τρόπους.  Τα  όργανα  ελέγχου  θα  τίθενται  σε  λειτουργία  πριν  την  έναρξη  των  εργασιών  και  θα 
απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας

• Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις
 Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή 

εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο
 Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας 

είναι  μεγάλοι,  ή  ταχύτητες  προσέγγισης  είναι  μεγάλες  και  δεν  χρησιμοποιείται  σύστημα 
σηματοδότησης

 Όταν  δεν  μπορεί  να  γίνει  συντονισμός  της  κυκλοφορίας  με  το υπάρχον  σύστημα 
κυκλοφορίας,  όταν  δεν  επαρκεί  το  υπάρχον  σύστημα  σηματοδότησης  για  τη  ρύθμιση  της 
κυκλοφορίας  ή  όταν  υλικά  που  απαιτούνται  για  την  κατασκευή  του  έργου  ή  κατασκευές 
προεξέχουν και παρεμποδίζουν την κυκλοφορία

 Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε 
θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση

 Σε  περιοχές  μεγάλων  ταχυτήτων  και  όγκου  κυκλοφορίας,  όπου  απαιτείται  προσωρινή 
προστασία εφόσον όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται

 Για προστασία έκτακτης ανάγκης,  όπου άλλα όργανα ρύθμισης   κυκλοφορίας δεν είναι  
άμεσα διαθέσιμα

 Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόμενους, εξοπλισμό 
και κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας

• Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί
 κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία
 κράνος με φωσφορίζουσα ταινία
 τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι ορατοι 

μεταξύ τους
 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας
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ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Φ.1.1 Καθαρισμός τάφρων

Φ.1.2 Καθαρισμός χώρων φυτών

Φ.1.3 Διαμόρφωση κόμης δένδρων και θάμνων

Φ.1.4 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή

Φ.1.5 Κοπή εκρίζωση και απομάκρυνση κατεστραμμένων φυτών

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.1.2 Φ.1.3 Φ.1.4 Φ.1.5

01000.  Αστοχίες 
εδάφους

       

01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1 1 1

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1 1 1

01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισμός 1 1 1 1 1

01104 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 1 1 1 1 1

01105 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις      

01106 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός 1 1 1 1 1

01200. Τεχνητά πρανή  & 
Εκσκαφές

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1 1 1

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1 1 1

01203 Στατική επιφόρτηση. Υπερύψωση 1 1 1 1 1

01204 Στατική επιφόρτηση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 1 1 1 1 1

01205 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 1 1 1 1 1

01206 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις      

01207 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός 1 1 1 1 1

01300.  Υπόγειες 
εκσκαφές

01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα      

01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση      

01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση      

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής      

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές      

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1 1 1 1

01403 Διάνοιξη υπόγειου έργου      

01404 Ερπυσμός 1 1 1 1 1

01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές      

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα      

01407 Υποσκαφή/απόπλυση 1 1 1 1 1

01408 Στατική επιφόρτηση      

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία      

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία      

01500. Άλλη πηγή 01501       

01502       

01503       

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό      

02100.  Κίνηση  οχημάτων 
και μηχανημάτων

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 2 2 2 2 2

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 2 2 2 2 2

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 2 2 2 2 2

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 1 1 1 1 1

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου 1 1 1 1 1
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02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1 1 1 1

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 1 1

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία      

02109 Στατική επιφόρτηση. Υπερύψωση 1 1 1 1 1

01204 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισμός 1 1 1 1 1

01205 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 1 1 1 1 1

01206 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις      

01207 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός 1 1 1 1 1

02200.  Ανατροπή 
οχημάτων  και 
μηχανημάτων

02201 Ασταθής έδραση 1 1 1 1 1

02202 Υποχώρηση εδάφους-δαπέδου 1 1 1 1 1

02203 Εκκεντρη φόρτωση 1 1 1 1 1

02204 Εργασία σε πρανές 1 1 1 1 1

02205 Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 1 1 1

02300.  Μηχανήματα  με 
κινητά μέρη

02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 1 1

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 1 1

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις 1 1 1 1 1

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-παγιδεύσεις μελών 1 1 1 1 1

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους      

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστές 1 1 1 1 1

02402       

02403       

02500. Αλλη πηγή 02501       

02502       

02503       

  Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

03000. Πτώσεις από ύψος       

03100.  Οικοδομές 
Κτίσματα

03101 Κατεδαφίσεις      

03102 Κενά τοίχων      

03103 Κλιμακοστάσια      

03104 Εργασία σε στέγες      

03200.  Δάπεδα  εργασίας 
προσπελάσεις

03201 Κενά δαπέδων      

03202 Πέρατα δαπέδων      

03203 Επικλινή δάπεδα      

03204 Ολισθηρά δάπεδα      

03205 Ανώμαλα δάπεδα      

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου      

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες      

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες      

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης      

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού      

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση      

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων      

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης      

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης      

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος      
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03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση      

03400. Τάφροι/φρέατα 03401       

03402       

03500. Αλλη πηγή 03501 Φορητές κλίμακες 1 1 1 1 1

03502       

03503       

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

04000. Εκρήξεις-Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα      

04100.  Εκρηκτικά 
Ανατινάξεις

04101 Ανατινάξεις βράχων      

04102 Ανατινάξεις κατασκευών      

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων      

04104 Αποθήκες εκρηκτικών      

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών      

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μειγμάτων      

04200.  Δοχεία  και  δίκτυα 
υπό πίεση

04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου      

04202 Υγραέριο      

04203 Υγρό άζωτο      

04204 Αέριο πόλης      

04205 Πεπιεσμένος αέρας      

04207 Δίκτυα ύδρευσης      

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα      

04300.  Αστοχία  υλικών 
υπό ένταση

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη      

04302 Προεντάσεις οπλισμού-αγκυρίων      

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων      

04304 Συρματόσχοινα      

04305 Εξολκεύσεις      

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων      

04400.  Εκτοξευόμενα 
υλικά

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα      

04402 Αμμοβολές      

04403 Τροχίσεις-λειάνσεις      

04500. Αλλη πηγή 04501       

04502       

04503       

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων      

05100.  Κτίσματα  φέρων 
οργανισμός

05101 Αστοχία. Γήρανση      

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτηση      

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση      

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση      

05105 Κατεδάφιση      

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων      

05200.  Οικοδομικά 
στοιχεία

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων      

05202 Διαστολή-συστολή υλικών      

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων      

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα      
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05206 Φυσική δυναμική καταπόνηση      

05207 Κατεδάφιση      

05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατ. Στοιχείων      

05300.  Μεταφερόμενα 
υλικά-Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 1 1 1 1 1

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1 1 1

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 1 1

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 1 1

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1 1 1

05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1 1 1 1

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1 1 1 1 1

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1 1 1

05310 Απόλυση χυδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1

05311 Εργασία κάτω από σιλό      

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση      

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού      

05403 Ανορθολογική απόληψη      

05500. Αλλη πηγή 05501       

05502       

05503       

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

06000. Πυρκαϊές        

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Εκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων      

06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων      

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. Εύφλεκτα      

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας      

06105 Αυτοανάφλεξη-εδαφικά υλικά 2 2 2 2 2

06106 Αυτοανάφλεξη-απορρίμματα 2 2 2 2 2

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 3 3 3 3 3

06200.  Σπινθήρες  & 
βραχυκυκλώματα

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση      

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση      

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση      

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 2 2 2 2 2

06300.  Υψηλές 
θερμοκρασίες

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις      

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις      

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις      

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις      

06305 Πυρακτώσεις υλικών      

06400. Αλλη πηγή 06401       

06402       

06403       

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

07000. Ηλεκτροπληξία        

07100.  Δίκτυα 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 3 3 3 3 3
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εγκαταστάσεις

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 2 2 2 2 2

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα      

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα      

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου      

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία      

07200.  Εργαλεία 
μηχανήματα

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 2 2 2 2 2

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 2 2 2 2

07300. Αλλη πηγή 07301       

07302       

07303       

08000. Πνιγμός/Ασφυξία        

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες      

08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση      

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου      

08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση 1 1 1 1 1

08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος 1 1 1 1 1

08106 Υπαίθριες λεκάνες/δεξαμενές. Πτώση      

08107 Υπαίθριες λεκάνες/δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος      

08108 Πλημμύρα/κατάκλυση έργου 1 1 1 1 1

08200.  Ασφυκτικό 
περιβάλλον

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι      

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί      

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ.      

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου      

08300. Αλλη πηγή 08301       

08302       

08303       

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

09000. Εγκαύματα        

09100.  Υψηλές 
θερμοκρασίες

09101 Συγκολλήσεις-συντήξεις      

09102 Υπέρθερμα ρευστά      

09103 Πυρακτωμένα στερεά      

09104 Τήγματα μετάλλων      

09105 Ασφαλτος/πίσσα      

09106 Καυστήρες      

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 1 1 1

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης      

09202 Οξέα      

09203       

09300. Αλλη πηγή 09301       

09302       

09303       

 Φάση 1η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5

10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες      

10100.  Φυσικοί 10101 Ακτινοβολίες 1 1 1 1 1
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παράγοντες

10102 Θόρυβος/δονήσεις 1 1 1 1 1

10103 Σκόνη 1 1 1 1 1

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1

10109 Υπερπίεση/υποπίεση      

10110       

10111       

10200.  Χημικοί 
παράγοντες

10201 Δηλητηριώδη αέρια      

10202 Χρήση τοξικών υλικών      

10203 Αμίαντος      

10204 Ατμοί τηγμάτων      

10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες      

10206 Καπναέρια ανατινάξεων      

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης 1 1 1 1 1

10208 Συγκολλήσεις      

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες      

10210       

10211       

10212       

10300.  Βιολογικοί 
παράγοντες

10301 Μολυσμένα εδάφη 1 1 1 1 1

10302 Μολυσμένα κτίρια      

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς      

10304 Χώροι υγιεινής      

10305       

10306       

10307       
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,7,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος της παροχής υπηρεσιών και χρήση αυτής  

Το αντικείμενο των εργασιών ανήκει  στην κατηγορία της  παροχής υπηρεσιών και  αφορά  στη 
συντήρηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου (μήκους 400km) 
και επαρχιακού οδικού δικτύου (μήκους 600km) αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Πρόκειται  να χρηματοδοτηθεί  από το πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2018 της  M.Ε. Θεσσαλονίκης 
(την αριθμ.175/2018, αριθ. Συνεδρίασης 14η, της 27-08-2018 (ΑΔΑ: 756Ζ7ΛΛ-ΤΑΨ) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας), με Κωδ. Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ006ΙΔΠ16.

Ο  εγκεκριμένος  προϋπολογισμός  είναι  600.000,00  ευρώ,  με  κατανομή  χρηματοδότησης 
300.000,00 ευρώ για το έτος 2018 και 300.000,00 ευρώ για το έτος 2019.

2.Σύντομη περιγραφή της παροχής υπηρεσιών

Η προς υλοποίηση παροχή υπηρεσιών αφορά:

- τον καθαρισμό τάφρων,
- τον καθαρισμό χώρων πρασίνου,
- τη διαμόρφωση της κόμης των φυτών (δέντρα, θάμνοι),
- το βοτάνισμα με τα χέρια ή με χορτοκοπτικό μηχάνημα των χώρων πρασίνου
- την κοπή, εκρίζωση και την απομάκρυνση ξεραμένων ή κατεστραμμένων φυτών. 
- τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού και  του  απαραίτητου εξοπλισμού,  που θα 

περιλαμβάνει  βεβαίως  τα  αναγκαία  εργαλεία  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω.

3.Ακριβής Διεύθυνση της παροχής υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών αφορά τμήματα του  Εθνικού  και  Επαρχιακού Οδικού  Δικτύου (συνολικού 
μήκους 1000km) αρμοδιότητας ΥΤΕ-ΜΕ Θεσσαλονίκης. 

4. Αριθμός σύμβασης  

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε  την ……/……/201. και η ημερομηνία αυτή αποτελεί την έναρξη 
των εργασιών

5. Κύριος του έργου - Προϊστάμενη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία  

Κύριος του έργου : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϊσταμένη Αρχή : Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων / Υ.Τ.Ε. / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

6. Συντάκτης του Φ.Α.Υ.  

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

1 Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης του Φ.Α.Υ.  
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ΤΜΗΜΑ Β: ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Τεχνική περιγραφή  

Συμπεριλαμβάνεται στα Συμβατικά Τεύχη

2 Παραδοχές μελέτης  

Όπως περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

3 Σεισμολογικά στοιχεία  

Δεν απαιτούνται

4 Σχέδια όπως κατασκευάστηκε  

Δεν απαιτούνται.

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται στη συνέχεια επισημάνσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’όλη τη διάρκεια 
της  ζωής  της  παροχής  υπηρεσιών  και  απευθύνονται  στους  μεταγενέστερους  χρήστες  και  τους 
συντηρητές/επισκευαστές της.

1 Θέσεις δικτύων  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών

2 Σημεία κεντρικών διακοπτών  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών

3 Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

Δεν αποθηκεύονται υλικά σε θέσεις τέτοιες που πιθανόν να προκαλέσουν κίνδυνο.

4 Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών

5 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών

6 Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών

7 Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση  

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις

8 Άλλες ζώνες κινδύνου  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών

9 Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Ασφάλεια εργαζομένων  

Η  ασφάλεια  των εργαζομένων στο  εργοτάξιο  αποτελεί  την  πρωταρχική  προσπάθεια  όλων των 
συμβαλλομένων.  Για  το  λόγο  αυτό  θα  παρέχονται  στους  εργαζόμενους  όλα  τα  εφόδια  και 
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εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.  Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας  του 
εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα 
του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής:

• Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους.

• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει  
να  το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό.

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα 
αντικαθιστάται άμεσα.

• Οποιαδήποτε  φθορά  εξοπλισμού  διαπιστωθεί  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  αμέσως  στον 
επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό.

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους.
• Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζομένους.
• Κατά  τη  διάρκεια  ανύψωσης  φορτίων  από  τους  γερανούς  ή  άλλα  μηχανήματα  κανένας 

εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούμενο φορτίο.
• Ο  εξοπλισμός  και  τα  εργαλεία  θα  χρησιμοποιούνται  και  θα  επισκευάζονται  μόνο  από 

ειδικευμένα άτομα.
• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία  θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 

των συσκευών και  των καλωδίων τους.  Κάθε φθορά θα αναφέρεται  αμέσως στον επικεφαλή του 
συνεργείου , ώστε να διορθώνεται άμεσα.

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της 
μηχανήματα.

• Ζώνες  ασφαλείας  θα  χρησιμοποιούνται  υποχρεωτικά  όπου  προβλέπεται  και  εάν  ο 
εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας.

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ 
βρίσκεται  σε  λειτουργία.  Οποιαδήποτε  εργασία  συντήρησης,  επιθεώρησης  και  επισκευής  θα 
πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας.

• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει:
 να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια
 να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες-όχι οριζόντιες
 να  μην  τα  χρησιμοποιούν  σε  περίπτωση  που  πιθανά  έρθουν  σε  επαφή  με  προϊόντα 

πετρελαίου ή οξειδομένα αντικείμενα
 να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας

ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Ημ/νία Συντήρησης Τμήμα που 
συντηρήθηκε

Τύπος 
συντήρησης

Στοιχεία υπευθύνου 
συντήρησης

Υπογραφή 
αρμοδίου
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