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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2004/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 29ο  
Έγκριση α) για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών 
«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ),  β) των τευχών 
δημοπράτησης, των όρων και της πρόσκλησης , γ) της επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) της 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. 
   
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την υπ’αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» .  

3. Tα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της 
Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις 
σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση 
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

4. Την εγκύκλιο 6-2013/Υπ.Εσ._Αρ. Πρωτ. 1500-17.4.2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών 
του ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

5. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την συνταχθείσα μελέτη για την παροχή Υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης  
παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-
2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ) όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία αποτελείται από : Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και περιλαμβάνει εργασίες:  
 Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, απορριμμάτων, μπαζών ή 

αυτοφυούς βλάστησης. 
 Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν 

σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των 
ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα 
πρανή και η κοίτη των ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ 
από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη 
θέση της για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων 
είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους. 

 Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά 
έργα, έργα συναρμογής), δηλαδή απελευθέρωση της διατομής για την απρόσκοπτη 
ροή των ομβρίων.  

7. Την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» όπου αναφέρεται ότι: «2. Η διαδικασία 
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις: ….γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή 
η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές 
για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.». 

8.  Το  άρθρο 32Α παρ. 1 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Εξαιρούνται της 
υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις 
επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της 
παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί 
προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α) …...β) 
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, 
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9. Το  άρθρο 32Α παρ. 2 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στις περιπτώσεις του 
άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 
γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε 
θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που 
συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να 
ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής». 

10. Το αρ. 2 παρ.2 του Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με το οποίο η 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: «γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή 
κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες 
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη 
γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα:………. δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που 
αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των 
δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα 
άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές 
εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 
2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 
4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις 
γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα 
προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην 
Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής.». 

11. Την υπ’ αριθμ. 747288/10-09-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 9ΓΦΖ7Λ7-
6ΔΨ) για τη χρηματοδότηση της σύμβασης  από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 2018ΕΠ58500006). 

12. Το υπ’ αριθμ. 707702/27-8-2021 έγγραφο  του Περιφερειάρχη Αττικής 
13. Το Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Άρθρο 1. 

Υπόχρεοι σε Δήλωση». 
14. Το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) με θέμα «Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή 
Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» -Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση 
υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ.», Μέρος Γ. 

Και επειδή : 
1. Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα του Αυγούστου 2021, πυρκαγιές έπληξαν  τις περιοχές 

της Βόρειας και Δυτικής Αττικής με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλων δασικών εκτάσεων. 
Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της υπηρεσίας μας  και αρμοδίων επιστημόνων διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος  πλημμυρικών φαινομένων λόγω αυξημένης ποσότητας ομβρίων 
υδάτων και φερτών υλικών που αναμένεται να παροχετευθούν στις κοίτες των ρεμάτων κατά 
τη διάρκεια των επερχόμενων καταιγίδων με ραγδαίως αυξανόμενους κινδύνους για την 
ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών. 

2. Με το υπ’ αριθμ. 707702/27-8-2021 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Αττικής ζήτησε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνήσουν τις δυνατότητες άμεσης ανάθεσης των εργολαβιών για 
τον καθαρισμό των ρεμάτων της Περιφέρειας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
υπερχείλισής τους.   

3. Υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για την άρση του επικείμενου κινδύνου εμφάνισης 
πλημμυρικών φαινομένων μετά από ισχυρές καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο  να 
ξεκινήσουν κατά το δυνατόν συντομότερα οι εργασίες για τη διατήρηση της παροχετευτικής 
ικανότητας των ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας , οι οποίες είναι: 

 Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, απορριμμάτων, μπαζών ή 
αυτοφυούς βλάστησης. 
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 Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν 
σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των 
ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή 
και η κοίτη των ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό 
έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη 
διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την 
περίμετρο του κορμού τους. 

 Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, 
έργα συναρμογής), δηλαδή απελευθέρωση της διατομής για την απρόσκοπτη ροή των 
ομβρίων. 

4. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν απορρέουν 
σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής,  δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις 
συνήθεις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες θα υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση 
της άρσης επικινδυνότητας. 

5. Σε εφαρμογή του άρθρου 32 περ. 2 υποπερ. γ΄ του ν. 4412/2016 και μάλιστα για την εξαίρεση 
του κατεπείγοντος, η εφαρμογή της τελευταίας εξαρτάται από τη συνδρομή πέντε σωρευτικών 
προϋποθέσεων.  
Συγκεκριμένα προϋποθέτει: 
i. την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που 
επιτάσσουν άλλες διαδικασίες, 
ii. την ύπαρξη απρόβλεπτης περίστασης, 
iii. την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της απρόβλεπτης περίστασης και της 
κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει, 
iv. οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, 
και τέλος, 
v. την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο. 
Σε ότι αφορά τις ως άνω προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση ως 
εξής:  
Οι συνήθεις διαδικασίες ανάθεσης έργων (ανοικτή διαδικασία με προηγούμενη δημοσίευση 
κλπ) απαιτούν προθεσμίες που δεν συνάδουν με τον επείγοντα χαρακτήρα της συγκεκριμένης  
διαδικασίας. 
Λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών υπάρχει άμεσος κίνδυνος  πλημμυρικών φαινομένων 
λόγω αυξημένης ποσότητας ομβρίων υδάτων και φερτών υλικών που αναμένεται να 
παροχετευθούν στις κοίτες των ρεμάτων κατά τη διάρκεια των επερχόμενων καταιγίδων με 
ραγδαίως αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών.   
 
Η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει σε καμία περίπτωση από υπαιτιότητα της υπηρεσίας 
μας. 

6. Επιπλέον, υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς οι πυρκαγιές προκάλεσαν μεγάλη 
φυσική καταστροφή και επικείμενο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, καθιστώντας 
κατεπείγουσα και σε απόλυτη χρονική εγγύτητα με τις πυρκαγιές την ανάγκη δημοπράτησης 
της υπηρεσίας για τη διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων που 
επηρεάζονται από τις πληγείσες περιοχές της Αττικής, προκειμένου να αρθεί ο κίνδυνος. Για 
τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι με την τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται στις συνήθεις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες θα υπάρξει 
καθυστέρηση στην άμεση αντιμετώπιση της άρσης επικινδυνότητας. 

7. Με βάση τα παραπάνω, και καθώς υφίσταται περίπτωση ανωτέρας βίας, η παρούσα 
διαδικασία εξαιρείται από την υποχρέωση να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, για 
την προσφυγή στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, η δημοπράτηση της υπηρεσίας δεν θα γίνει 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δεν θα ζητηθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής και δεν θα χρησιμοποιηθεί το 
Ε.Ε.Ε.Σ.. Η συντετμημένη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών θα είναι 10 ημέρες 
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από την αποστολή της συνημμένης πρόσκλησης και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  
σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης θα είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η σύμβαση θα ανατεθεί με 
βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηρίξει τα παρακάτω αντικείμενα: 
 Εκτέλεση συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν καθαρισμό 

ρεμάτων ή χωματουργικές εργασίες σε υδραυλικά έργα 
9. Με την υπ’ αριθμ. 747288/10-09-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 9ΓΦΖ7Λ7-

6ΔΨ) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της σύμβασης  από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 2018ΕΠ58500006). 

10. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32Α και 221 του Ν.4412/2016, απαιτείται σύσταση 
επιτροπής διαπραγμάτευσης και Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ T Ε 
Την έγκριση  
α) της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 
(2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ),  
β) των τευχών δημοπράτησης που αποτελούνται από Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, των 
όρων και της επισυναπτόμενης πρόσκλησης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την 
παραπάνω παροχή υπηρεσιών   
γ) της σύστασης επιτροπής διαπραγμάτευσης, η οποία αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους : 

 
Τακτικά Μέλη  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ,  Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως Πρόεδρος 
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός στη 

ΔΤΕΠΑ, ως μέλος 
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως μέλος 

       
 Αναπληρωματικά Μέλη  

1. ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως 
αναπλ. Πρόεδρος 

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός  στη ΔΤΕΠΑ, ως αναπλ. 
μέλος 

3. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως αναπλ. μέλος 
 
δ)  της σύστασης  Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τον Διαγωνισμό, η οποία αποτελείται 
από του κάτωθι υπαλλήλους : 

1. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ 
2. ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΣΗ, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στη ΔΤΕΠΑ 

 
Γραμματέας των επιτροπών για τη γραμματειακή υποστήριξη (συγγραφή πρακτικών κλπ.) ορίζεται 
η κυρία Αφροδίτη Δεσύλλα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού έχουν υποχρέωση, που απορρέει από την κτήση της 
συγκεκριμένης ιδιότητας, για υποβολή αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και 
Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων  εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς 
και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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Την έγκριση  
α) της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία 
διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας 
(2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ),  
β) των τευχών δημοπράτησης που αποτελούνται από Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό, 
Τιμολόγιο, ΣΑΥ, ΦΑΥ και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, των 
όρων και της πρόσκλησης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραπάνω παροχή 
υπηρεσιών, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης.   
γ) της σύστασης επιτροπής διαπραγμάτευσης, η οποία αποτελείται από του κάτωθι υπαλλήλους : 

 
Τακτικά Μέλη  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ,  Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως Πρόεδρος 
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός στη 

ΔΤΕΠΑ, ως μέλος 
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως μέλος 

       
 Αναπληρωματικά Μέλη  

1. ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως 
αναπλ. Πρόεδρος 

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός  στη ΔΤΕΠΑ, ως αναπλ. 
μέλος 

3. ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ, ως αναπλ. μέλος 
 
δ)  της σύστασης  Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τον Διαγωνισμό, η οποία αποτελείται 
από του κάτωθι υπαλλήλους : 

1. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ 
2. ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΣΗ, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕΠΑ 
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. στη ΔΤΕΠΑ 

 
Γραμματέας των επιτροπών για τη γραμματειακή υποστήριξη (συγγραφή πρακτικών κλπ.) ορίζεται 
η κυρία Αφροδίτη Δεσύλλα. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού έχουν υποχρέωση, που απορρέει από την κτήση της 
συγκεκριμένης ιδιότητας, για υποβολή αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και 
Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων  εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς 
και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 3213/2003. 
 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό 

μέλος κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία με την εξής παρατήρηση: 
«ΑΠΟΧΗ, διότι ναι μεν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, όμως διαφωνούμε στην (χωρίς 
ουδεμία αιτιολόγηση μάλιστα) επιλογή 3 μόλις εταιριών». 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση. 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ως 
άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Θα καταψηφίσουμε για μια σειρά λόγους: 
1. Πρόκειται για απ’ ευθείας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, και δη με 3 μόνο 
προσκαλούμενους. Γίνεται επίκληση των λόγων «κατεπείγοντος» εξαιτίας των πρόσφατων πυρκαγιών 
χωρίς να εξετάζεται στη, μονοσέλιδη άλλωστε «Τεχνική Περιγραφή», πολύ περισσότερο να 
τεκμηριώνεται, η «αιτιατή σχέση» μεταξύ των πυρκαγιών και των προς καθαρισμό ρεμάτων. Αυτό θα 
προέκυπτε εάν τεκμηριωνόταν ότι οι λεκάνες απορροής των συγκεκριμένων προς καθαρισμό ρεμάτων 
περιλαμβανόταν μεταξύ των θυμάτων των πρόσφατων πυρκαγιών, πράγμα που δεν προκύπτει από την 
εισήγηση ούτε από τα συνημμένα τεύχη. Άλλωστε η συμβατική διάρκεια του έργου (12 μήνες) 
υποδηλώνει ότι καλύπτει κατά πολύ ευρύτερη περίοδο από την επικαλούμενη προς «κατεπείγουσα» 
αντιμετώπιση. 
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2. Αλλά και από πλευράς ουσίας το αντικείμενο της μελέτης κινείται σε τραγικά λάθος κατεύθυνση. Ο 
επιστημονικός κόσμος έχει επισημάνει, και συνεχίζει να το κάνει, ότι οι κατεπείγουσες παρεμβάσεις 
αντιπλημμυρικής προστασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου (με τις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις να 
εκδηλώνονται συνήθως από το 2ο μισό του Οκτώβρη και μετά) πρέπει να επικεντρωθούν σε εργασίες για 
τον περιορισμό της επιφανειακής απορροής στις καμένες επιφάνειες των λεκανών των ποταμών. Σε 
αντίθεση με τα παραπάνω ο προτεινόμενος καθαρισμός των ρεμάτων με την κοπή αυτοφυούς 
βλάστησης και εκατοντάδων υψηλόκορμων δέντρων και με τη διάνοιξη της κοίτης των ρεμάτων μέσω 
εκσκαφής και απομάκρυνσης διαχρονικών εδαφικών αποθέσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ροής των 
πλημμυρικών παροχών εντός των ρεμάτων παρέμβασης, θα δημιουργήσει ανυπολόγιστες καταστροφές 
στις κατάντη περιοχές εφόσον: 
Δεν προηγηθούν αντίστοιχοι καθαρισμοί, μέχρι την εκβολή των ρεμάτων στη θάλασσα και 
Παρεμβάλλονται κλειστοί, κυρίως, αγωγοί που αδυνατούν να διοχετεύσουν τις αυξημένες, λόγω του 
καθαρισμού, πλημμυρικές παροχές.  
Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανής ο ψευδεπίγραφος τίτλος του προτεινόμενου έργου καθώς δεν 
αφορά στη διατήρηση, όπως ισχυρίζεται, της παροχετευτικότητας των αφορώμενων ρεμάτων αλλά στη 
δραστική αύξησή της. 
 3. Το φυσικό αντικείμενο είναι συνοπτικό, γενικόλογο και αόριστο. Πχ δεν υπάρχει φωτογραφική 
απεικόνιση των τμημάτων όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις καθαρισμού, που υποτίθεται ότι πήρε υπόψη 
της η μελέτη. 
Επίσης, όπως προκύπτει από τον «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ»: 
α. Προβλέπεται αποκοπή αυτοφυούς βλάστησης στην κοίτη (περιλαμβάνονται και τα πρανή της 
υδατορροής), συνολικά 520 στρ. (Α.Τ. 2)   
β. Προβλέπεται ακόμη:  
Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 μ.», τεμ. 400 (Α.Τ. 15). 
Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 μ.», τεμ. 110 (Α.Τ. 14). 
Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ύψους 4 - 8 μ.», τεμ. 100 (Α.Τ. 13). 
Η «ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ύψους έως 4 μ.», τεμ. 50 (Α.Τ. 12) 
Πέρα από τον Αρμαγεδδώνα της καταστροφής υψηλόκορμων, κυρίως, δένδρων (τεμ. 510) σημειώνουμε 
εδώ ότι είναι απαράδεκτο να ταυτοποιούνται ως άνω δύο διαφορετικές ως προς το είδος τους και την 
δαπάνη τους εργασίες (κλάδεμα ή κοπή), στις οποίες μάλιστα, περιλαμβάνεται και η δαπάνη φόρτωσης 
και μεταφοράς (άρ.2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ).  
4. Για το κονδύλι «Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση» («καλαμιές κλπ») 
τίθεται τιμή μονάδος ανά τεκμαρτό στρέμμα με βάση τη σχέση: 1 στρέμμα ανά 50m3 αποξηραμένων 
φυτικών καταλοίπων (άρθρο 2 του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ). Προς τούτο προβλέπεται «προσωρινή απόθεση των 
προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν». Και αυτά 
σε περίοδο βροχοπτώσεων με εμφανή τον κίνδυνο να μεταφερθούν στην κοίτη και να την «μπλοκάρουν» 
σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. 
5. Προβλέπεται παρέμβαση και σε όποια άλλα ρέματα επιλέξει, και έχει ίσως προεπιλέξει, η Περιφερειακή 
Αρχή ή/και θα υποδείξει ο εργολάβος αρκεί να βρίσκονται «μέσα στα διοικητικά όρια της πρώην 
Νομαρχίας Αθηνών».  Πρόκειται δηλαδή για φυσικό αντικείμενο «λάστιχο», όπως πιο πάνω 
σημειώσαμε». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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Του οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων: 

………………………………………………………………………………………………………………………

με έδρα…………………………………… οδό………………………………………………………  
αριθμό…………….……Τηλ:……………………Fax:………………Ε- mail………………….……………..……

ΠΡΟΣ

Περιφέρεια Αττικής

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.11741 

για  την ανάδειξη μειοδότη της Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής 
ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»

Αφού μελετήσαμε:
1. Τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω.

2. Τα στοιχεία της σύμβασης που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης

3.Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και στοιχεία της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών και γενικά τους όρους συμμετοχής στον 
παρόντα διαγωνισμό αναλήψεως πλήρους εκτελέσεως και εμπρόθεσμης αποπερατώσεως των εργασιών 
της σύμβασης, προσφέρω το παρακάτω  ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜOΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

        
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
 ΚΩΔΙΚΟΣ:

Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής 
ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)

1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ)

ΣΑΕΠ585
2018ΕΠ58500006 του Π.Δ.Ε. 
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Σελίδα 2

1

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών 
ή ρεμάτων από 
απορρίμματα με την 
φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την 
μεταφορά

1 174.240,00

2
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών 
ή ρεμάτων από αυτοφυή 
βλάστηση 

2 520,00

3

Διαχείριση  αποβλήτων  
εκσκαφών κατασκευών και  
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτη
μένη  
μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ     

3 40.000,00

4

Χειρωνακτική διακίνηση 
προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων

4 1.000,00

5 Πρόσθετη αποζημίωση 
πλαγίων μεταφορών υλικών 5 2.382,70

6

Χειρωνακτική διακίνηση 
προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων εντός κλειστών 
ρεμάτων 

6 1.000,00

7

Διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων με διάφορα 
μέσα πλήν αυτοκινήτων 

7 700,00

8

Καθαρισμός ορθογωνικών, 
σκουφοειδών, ωοειδών και 
κυκλικών αγωγών από υλικά 
και προσχώσεις 

8 6.000,00

9

Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση

9 160,00

10
Καθαρισμός αγωγών DN 
450-600 mm με χρήση 
αποφρακτικού μηχανήματος 

10 550,00

11

Λειτουργία εργοταξιακών 
αντλητικών, diesel ή 
βενζινοκίνητων, 
συγκροτημάτων  ισχύος 5,0 
έως 10,0 ΗΡ

11 40,00
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Σελίδα 3

12
Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μικρών δένδρων ύψους έως 
4 μ.

12 50,00

13
Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεσαίων δένδρων ύψους 4 - 
8 μ.

13 100,00

14
Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 
12 μ.

14 110,00

15
Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 12 
- 16 μ.

15 400,00

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σ.Π.  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (24%)   

Έκπτωση Ε=  (  Π.Α. – Σ.Π. )/ Π.Α. =  1.967.796,45 -……………  =            %  (η Ε εκφράζεται με δύο 
δεκαδικά  ψηφία)                                           1.967.796,45

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε

τους παραπάνω όρους ανεπιφύλακτα, υποβάλουμε την προσφορά αυτή και δηλώνουμε ότι 
αναλαμβάνουμε την Παροχή Υπηρεσιών που αναφέρεται, με συνολική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....................................................................................................................................

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
................................................................................................................................................. 

και συνολική προσφορά με Φ.Π.Α. 24%

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....................................................................................................................................

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
..................................................................................................................................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)
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+
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Υπηρεσία διατήρησης 
παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ)
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ585 του Π.Δ.Ε
2018ΕΠ58500006

 

ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ( Ε. Σ. Υ. )

ΑΘΉΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο Α-1ο:  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: «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων 
Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».
 1.1.2     Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται  με τους όρους 

των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.).
 

1.2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

3. N. 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,  

4. Η 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», 

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

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

7. 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”,

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

9. Η Κοινή Απόφαση 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 η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες»]

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

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

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

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

14. Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

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

16. Η με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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17.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το 
σύνολο 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.

1.3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται  με τους  όρους των λοιπών 
Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.).

Συμπληρωματικά προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1 «Ορισμοί» της Διακήρυξης, ισχύουν και οι παρακάτω 
ορισμοί:
Σύμβαση ή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: η σύμβαση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσιών, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 1.4.1.1  της παρούσας.
Χρόνος ή Διάρκεια Παροχής των υπηρεσιών: Ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται για την 
ολοκλήρωση της Παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο Α-2 της παρούσας 
Συγγραφής Υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη αναλογικά και των αναφερομένων  στο N. 4412/2016, 
σχετικά με την αποδέσμευση του συνόλου της σχετικής εγγύησης.
Πρόστιμο ή Ποινική ρήτρα : Οι οικονομικές κυρώσεις που δικαιούται να επιβάλλει, καθ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης , η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της στον Πάροχο, για μη τήρηση όρων της 
σύμβασης.
Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης των εργασιών: Αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.6.1 του παρόντος τεύχους και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των υπηρεσιών της 
σύμβασης, την παραλαβή και την πιστοποίηση αυτών καθώς και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για μη 
τήρηση των όρων της σύμβασης.

1.4. ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.4.1      Γενικά

1.4.1.1 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 «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. 
Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», που αναλυτικά περιγράφονται στα 
Συμβατικά Τεύχη.

1.4.1.2  Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ της      
Περιφέρειας Αττικής 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.

1.4.2 Συμβατικό Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας των  ρεμάτων που 
εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής.
NUTS: EL301, EL302

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 και οι παρακάτω: 

1. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, απορριμμάτων, μπαζών ή 
αυτοφυούς βλάστησης.

2. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν 
σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα 
δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των 
ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα 
απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το 
ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.

3. Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, 
έργα συναρμογής), δηλαδή απελευθέρωση της διατομής για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. 
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Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής. Πέραν των ανωτέρω ρεμάτων του Παραρτήματος Ι, είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα 
ρέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της πρώην 
Νομαρχίας Αθηνών ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η 
λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση. 
Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από απορρίμματα, μπάζα ή 
βλάστηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ο Πάροχος οφείλει να επισημαίνει και να ενημερώνει 
την Υπηρεσία για σημεία που χρήζουν προσοχής (π.χ. πρανή υπό κατάπτωση, σωληνώσεις αγνώστων 
δικτύων που καταλήγουν εντός ρέματος, κατασκευές που παρεμποδίζουν τη απρόσκοπτη ροή των υδάτων 
προς τα κατάντη)
Λόγω του ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί ως έργο δυσχερούς προμέτρησης είναι δυνατόν να δοθεί εντολή 
για εκτέλεση εργασιών με  ιδιαίτερη προσοχή λόγω του δύσβατου κάποιων περιοχών, χωρίς να δικαιούται ο 
ανάδοχος ιδιαίτερη αμοιβή.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης και για τις 
ποσότητες των προϊόντων του καθαρισμού, σύμφωνα με τον τρόπο επιμέτρησης ο οποίος αναφέρεται στο 
αντίστοιχο άρθρο στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την 
τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες κλπ.) χωρίς 
αμοιβή για αυτή τη σήμανση, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του τιμολογίου 
της μελέτης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης απαιτηθεί για τα ανωτέρω τεχνικά 
έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης.
Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει κάποιες από αυτές 
μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν.

 1.4.3 Υπογραφή Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί με έγγραφο τον Πάροχο για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και σε 
προθεσμία σύμφωνα με το N. 4412/2016. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της 
εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας στον Πάροχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να 
υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου των εργασιών  (Δ.Τ.Ε.Π.Α - Τμήμα 
ΥΕ-ΛΕ) για θεώρηση και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.9.2 της Διακήρυξης.

(2)  Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου Παρόχου για την υπογραφή της σύμβασης.

(3)  Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.5 της παρούσας.

(4)  Έγγραφα ορισμού του διευθυντή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, βιογραφικό αυτού και 
δήλωση αποδοχής του διορισμού του.

(5)  Δήλωση διορισμού αντικλήτου ο οποίος θα είναι κάτοικος Αττικής και  θα γίνει αποδεκτός από 
τη Δ.Τ.Ε.Π.Α - Τμήμα ΥΕ-ΛΕ και δήλωση αποδοχής του διορισμού του από μέρους του 
αντικλήτου. 

(6)  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης, η ακριβής διεύθυνσή της 
και το φαξ επικοινωνίας.

(7) Σε περίπτωση που ο Πάροχος είναι Κοινοπραξία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, 
Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας. Επίσης Συμβολαιογραφική Πράξη 
Διορισμού Κοινού Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς και του 
αναπληρωτή του .

(8) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης.

(9) Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου στην οποία θα δηλώνονται το στελεχιακό επιστημονικό 
προσωπικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης. Στην ίδια δήλωση θα 
αναγράφεται τουλάχιστον ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτούς όταν 
κάνουν βάρδια.

(10) Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή άλλες αντίστοιχες διευκρινιστικές Υπεύθυνες Δηλώσεις 
που θα απευθύνονται προς την Δ.Τ.Ε.Π.Α, με τις οποίες ο Πάροχος θα αναφέρει το όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή άλλες 
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αντίστοιχες διευκρινιστικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα απευθύνονται προς την Δ.Τ.Ε.Π.Α,με 
τα οποία ο υπεργολάβος ή ο φορέας στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο Πάροχος θα 
δεσμεύεται ότι αποδέχεται την συνεργασία, ως τρίτος φορέας ή υπεργολαβία (για την 
υπεργολαβία θα αναφέρεται αναλυτικά ποιο τμήμα της σύμβασης θα αναλάβει) με τον Πάροχο 
καθ' όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασής. Οι δηλώσεις αυτές, εφόσον είναι 
συνταγμένες σε ξένη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

1.5.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης  εφαρμοζόμενων των διατάξεων του 
άρθρου 72 του N. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το 
Φ.Π.Α. 

1.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.6.1 Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από μόνιμη τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης 
εργασιών (ομάδα ελέγχου) της υπηρεσίας που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τη σύμβαση 
(Δ.Τ.Ε.Π.Α Τμήμα ΥΕ- ΛΕ). 

1.6.2  Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό μόνιμης 
επιτροπής 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 εργοτάξια, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική 
έγκριση. 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.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) 
στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

1.6.3  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.

1.6.4 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.

1.7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.7.1 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 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.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, τη 
νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.

1.7.2    Έγγραφα για τα οποία χρειάζονται την υπογραφή από τον Πάροχο ή αντίκλητό του (τεχνικό 
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα) και 
έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θα κοινοποιούνται στον πάροχο με όργανο της 
Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστική 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 στην  παρούσα Σύμβαση και 
αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, όπως Πρωτοκόλλα Τμηματικής Ποιοτικής και 
Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.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.

1.7.3      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 
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δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ). Διαφορετικά κάθε 
κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα 
νόμιμα αποτελέσματά της.

1.7.4   Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου 
σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Δ.Τ.Ε.Π.Α. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι 
αποδεκτός από τη Δ.Τ.Ε.Π.Α. 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.Τ.Ε.Π.Α.  Η Δ.Τ.Ε.Π.Α 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-2ο :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
              Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής 

ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» ορίζεται σε  
δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

               Ο Πάροχος εκτός  από την παραπάνω συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των            
υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος εκτός αυτής, να τηρήσει και επιμέρους αποκλειστικές και 
τμηματικές προθεσμίες.

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 Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.)

      Σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 
206 του Ν. 4412/2016. Όλες οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του εγγράφου της σύμβασης.

2.2.1.1 Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία 
το Χρονοδιάγραμμα των εργασιών παροχής υπηρεσιών και το Οργανόγραμμα, διαμορφωμένα 
σύμφωνα με το άρθρο Α-3 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και της Τεχνικής Περιγραφής.

2.2.1.2 Με τη λήξη της Σύμβασης ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, το Μητρώο όπως αυτό 
προβλέπεται στο άρθρο Α-12 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

 

2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, για την αποπεράτωση του όλου αντικειμένου ή 
διακεκριμένων τμημάτων αυτού προβλέπεται, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.4.1 Για κάθε ημέρα υπέρβασης σε κάθε μία από τις Τμηματικές Προθεσμίες (Αποκλειστικές και 

Ενδεικτικές) που ορίζονται ανωτέρω, για την οποία υπαίτιος είναι ο Πάροχος, θα επιβάλλεται σ’ 
αυτόν ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας 
παρακολούθησης και ελέγχου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό της 
σύμβασης. 

2.4.2 Ειδικότερα:

              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 
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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,
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών 
αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της 
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 
(ε) Η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμών, θα γίνεται το συντομότερο δυνατόν (το 
αργότερο εντός δύο ημερών) και τα προϊόντα αυτά θα οδηγούνται  από τον Πάροχο σε νόμιμους 
χώρους απόθεσης ή στο πλησιέστερο από τους χώρους παροχής υπηρεσιών μέρος, που επιτρέπει η 
Αστυνομία. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας θα επιβάλλεται στον Πάροχο, χωρίς 
άλλη προειδοποίηση ποινική ρήτρα υπολογιζόμενη ως ανωτέρω (παρ. γ) μέχρι την ολοκλήρωση 
των εργασιών.

    2.4.3 Περικοπή τιμήματος:

α) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται στον Πάροχο για την μη εκτέλεση ή την μη ορθή 
εκτέλεση εργασιών της σύμβασης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη. 

β) Όταν αναφερόμαστε σε ημέρες αυτές θα είναι πάντα ημερολογιακές.

γ) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις των τμηματικών προθεσμιών .

2.4.4 Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση, η Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) έχει το δικαίωμα με 
έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει εντολή στον πάροχο για 
την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών.
Σαν έγγραφη ειδοποίηση νοείται και η ενημέρωση μέσω του ημερολογίου των εργασιών.

Κάθε προφορική εντολή επιβεβαιώνεται μέσα σε δύο μέρες με εγγραφή σε ειδικό διπλότυπο 
έγγραφο, που το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον πάροχο, ο οποίος υπογράφει στο άλλο  που μένει στο 
στέλεχος που κρατάει η Υπηρεσία. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην  παράγραφο  αυτή μετριούνται 
σε εργάσιμες ημέρες. Ο Πάροχος οφείλει να ενημερώνει γραπτά (νοείται και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) για την έναρξη και τη λήξη του καθαρισμού για κάθε ρέμα ή τμήμα του ξεχωριστά.

2.4.5   Οι ποινικές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στους λοιπούς όρους 
των Τευχών Δημοπράτησης

2.4.6    Οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για οποιαδήποτε περίπτωση δεν ανακαλούνται

Άρθρο Α-3ο:    ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη 
Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης των εργασιών παροχής υπηρεσιών 
«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου 
Τομέα Αθήνας (2021-2022)» 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 θα αναλύει ανά μήνα τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν, θα έχει 
συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα (Gantt).

Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει:

3.1.1 α) Πίνακα κατ’ είδος εργασίας συνοπτικά των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών για το   
               σύνολο της παροχής υπηρεσιών. 

β) Πίνακας διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού 
           γ) Τεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω.
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 δικτυωτής 
ανάλυσης των  παραπάνω παραγράφων.
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3.3 Το Τμήμα Υδραυλικών Έργων- Λιμενικών Έργων εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) 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 το Τμήμα ΥΕ- ΛΕ 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.γ  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 πέμπτη (5η) 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 διμηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η 
πρόοδος των εργασιών.

           Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή μαζί με τα 
προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως πχ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί 
μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε κλπ.) 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) θα 
συντάσσεται νέα ή νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα 
αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους.

           Σημειώνεται ότι η Τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από το χρονοδιάγραμμα και το οργανόγραμμα, 
είναι δεσμευτική κατά τη διάρκεια της σύμβασης και η απόκλιση των όσων αναγράφονται σ’ αυτήν  
χωρίς την έγκριση της εποπτεύουσας υπηρεσίας ή η μη υλοποίησή της, αποτελεί αιτία έκπτωσης του 
παρόχου. 

3.7  Στην ίδια προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, ο πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει το 
οργανόγραμμα με τις ειδικότητες και τα ονόματα των υπαλλήλων που θα απασχολήσει για την 
υλοποίηση της σύμβασης.

Άρθρο Α-4 ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής με μέριμνα, δαπάνες 
και ευθύνη του παρόχου, θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο εργασιών, σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα 
αριθμημένα φύλλα Α4, τα οποία θα συμπληρώνονται καθημερινά.

Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά 
στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις 
εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα 
περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση παροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τον εκπρόσωπο του 
παρόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στο Τμήμα ΥΕ- ΛΕ.

Το Τμήμα ΥΕ- ΛΕ μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν τη συγκεκριμένη σύμβαση ή να ζητήσει από τον 
Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

Άρθρο Α-5 ο :    ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

5.1     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 
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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.

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

5.2.1 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.

5.2.2 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες 
κυρώσεις :

✓ η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται με μονομερή  ενέργειά της, να του παρακρατήσει από τον 
πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που 
αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή 
συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η 
σχετική δικαστική απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει.

✓ Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

5.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

5.3.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Πάροχος φέρει την ευθύνη για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π).

5.3.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία τα 
ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά 
του. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Υπηρεσία αρχικά επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.2.(γ) της παρούσας κι αν ο πάροχος δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο, έχει την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει 
τον Πάροχο έκπτωτο. 

5.3.3 Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια υλικών και 
γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα 
αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.

5.3.4 Αντίθετα ο Πάροχος δικαιούται αποζημίωσης για ζημιές ή βλάβες των υπηρεσιών που τούτος παρείχε 
οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που 
ορίζονται ρητά στο Β’ Κεφάλαιο της παρούσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη.

5.3.5 Για να αναγνωριστεί η αποζημίωση θα πρέπει ο Πάροχος να δηλώσει γραπτώς στη Υπηρεσία 
παρακολούθησης και ελέγχου το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την 
επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση θα περιλαμβάνει επίσης 
υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους και 
αποδεικτικά της βλάβης. Η αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιείται από τον Πάροχο μόνον 
εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τo Τμήμα ΥΕ- ΛΕ.

5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

5.4.1 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.

5.4.2 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.
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5.4.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Πάροχος 
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

5.4.4 Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία 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, 
στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)

5.4.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα 
προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν 2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά 
παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου μιας ή περισσοτέρων 
ασφαλιστικών  εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια 
έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η 
διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

5.5 TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   Κ.ΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

5.5.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση 
να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής 
τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των 
ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει καταστεί 
Ελληνικό δίκαιο.
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Παρόχου αναφέρεται στους 
κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

5.5.2 Επιπροσθέτως, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου 
της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις 
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

5.5.3 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς 
ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται 
αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Παρόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

5.5.4 Ο Πάροχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην 
υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν 
κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα 
μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.
Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία, το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.

5.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ

5.6.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας 
παρακολούθησης και ελέγχου Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ). 

5.6.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και προς τις προφορικές διαταγές της  ομάδας ελέγχου της 
Υπηρεσίας. Η προφορική διαταγή ενός εκ των τριών της ομάδας ελέγχου, καταχωρείται στο 
Ημερολόγιο, τούτος δε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου 
για την έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προφορική εντολή. Αν η 
έγγραφη διαταγή διαφοροποιείται ολικά ή μερικά από την προφορική διαταγή που δόθηκε, τότε οι 
εκτελεσθείσες εργασίες με βάση τη συγκεκριμένη εντολή, μέχρι την ημέρα κοινοποίησης της 
εγγράφου διαταγής της Υπηρεσίας στον Πάροχο, αναγνωρίζονται ως καλώς έχουσες 
πραγματοποιηθεί και καταβάλλεται στον Πάροχο η αντίστοιχη αποζημίωση.

5.6.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι 
ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Πάροχο από την 
ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του 

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



                             Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40
11

υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

5.6.4 Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή 
εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Τ.Ε.Π.Α 
(Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή 
τους. Η Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημίες που προέκυψαν 
από εξωσυμβατικές ενέργειες του Παρόχου. 

5.6.5 Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην 
παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες 
συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεπομένων.

5.6.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Πάροχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με τη σύμβαση, ή τμήμα αυτής.

5.6.7 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση στους 
χώρους και στον εξοπλισμό που συντηρούνται από την παρούσα σύμβαση, οποιουδήποτε προσώπου 
που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί 
προφορική ή γραπτή άδεια από την Υπηρεσία. 

5.6.8 Ο Πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί σε αυτά 
και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία του 
εξοπλισμού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επιτροπής ελέγχου και τρίτων, προκειμένου 
να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν .

5.6.9 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του 
εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που 
εύλογα θα απαιτηθεί από την ομάδα ελέγχου. Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά 
την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της ομάδας ελέγχου και 
τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των 
εργασιών.

5.6.10 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την 
αιτία που το προκάλεσε, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να 
περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση 
των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Πάροχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα 
να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για 
λογαριασμό του Παρόχου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης, ο Πάροχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή 
οποιουδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, 
είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να 
εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν 
κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους.

5.6.11 Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο Πάροχος υποχρεούται να φροντίσει με 
μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. Προς τούτο ο Πάροχος θα πρέπει 
να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας 
Αρχής ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών 
δικαιολογητικών) στην ομάδα ελέγχου.

5.6.12 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. 

Άρθρο Α-6 ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.1 Πρωτοκόλλα τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών  (Π.Τ.Π.Υ)

6.1.1 Η τριμελής επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών στο τέλος κάθε μήνα και μέσα σε διάστημα 
πέντε το πολύ ημερών, υποχρεούται να συντάξει έκθεση στην οποία θα αναφέρεται η ποσότητα και η 
ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Η έκθεση θα συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής και θα συνοδεύει τα  Πρωτόκολλα Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.), τα οποία 
συντάσσει ο πάροχος και θα περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί, οι καταστάσεις, τα σκαριφήματα κ.λπ. 
για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

6.1.2  Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών μπορεί να γίνεται, με μακροσκοπική εξέταση, με 
πρακτική δοκιμασία και/είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ενδείκνυται κατά την κρίση της 
επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από την Σύμβαση.

6.1.3 Η σύσταση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας ειδικής μόνιμης 
Επιτροπής (ομάδα ελέγχου), της οποίας καθήκον είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



                             Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40
12

υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον Πάροχο, θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016. 

6.1.4 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών  δεν περιορίζει τις 
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής, για τον επιτόπιο 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συμβατικών κονδυλίων που επιμετρήθηκαν.

6.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.2.1 Η πληρωμή του Παρόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εξής:

6.2.1.1 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που 
έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών ή των εντολών που έχει 
λάβει από την υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου. 

6.2.1.2  Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής της 
αμοιβής του παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την 
σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.

6.2.1.3 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις 
τμηματικές πληρωμές, ο πάροχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων από τις εργασίες 
που εκτελέσθηκαν από αυτόν, συνοδευόμενη από την έκθεση της υπηρεσίας όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 6.1.1 της παρούσας. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις 
καταμετρήσεις των εργασιών και στα Π.Τ.Π.Υ. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό εργασίες άρθρων που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα της σύμβασης που, 
κατά την κρίση της επιτροπής ελέγχου και παρακολούθησης, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη 
επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματά της, επιτρέπεται να 
περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες 
όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή εξαίρεση γίνεται μόνο για τον 
πρώτο μήνα, μετά την εκτέλεση της εργασίας. 

6.2.1.4 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν 
στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν διακοπή 
τους, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό 
μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε να είναι 
δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιμής.

6.2.1.5 Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση 
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες 
των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύμβαση. Οι  ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα 
εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις 
αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο πάροχος 
έχει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή των εργασιών.  Η 
τιμή των υλικών είναι ενσωματωμένη στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου της παρούσας 
σύμβασης.

6.2.1.6  Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και 
ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση 
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε 
βάρος και για λογαριασμό του παρόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν 
έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

6.2.1.7 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται 
μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την 
αρχή της σύμβασης, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις 
αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή 
άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που 
πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.

6.2.1.8 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) 
που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο 
λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι 
δυσχερής η διόρθωσή του, η υπηρεσία, με διαταγή της προς τον πάροχο, επισημαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και ζητεί την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του 
λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον πάροχο. Ο 
έλεγχος του λογαριασμού θα γίνει από την επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης. Η 
επιτροπή υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με 
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τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές σύμφωνες με τη σύμβαση και τις 
σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή 
εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. Ο 
λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τo Τμήμα ΥΕ- ΛΕ και έτσι εγκεκριμένος 
αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του παρόχου.

6.2.1.9  Για την πληρωμή της δαπάνης των εργασιών επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλμάτων 
προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική 
διάταξη.

6.2.1.10 Επιτρέπεται η εκ μέρους του παρόχου της σύμβασης εκχώρηση χρηματικής  απαίτησης, για 
την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εργασιών, σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων για την 
εκτέλεση της σύμβασης εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους 
που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του. Για την κατάσχεση και 
εκχώρηση της αμοιβής του παρόχου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση 
κατά της απαιτήσεως της αμοιβής του παρόχου, μπορεί πάντα να συμψηφίζονται 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής κατά του παρόχου, προερχόμενες από 
την εκτέλεση άλλων εργασιών και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε 
πιστοποίηση εκτελούμενης εργασίας. 

6.2.1.11 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον πάροχο κατά τη διάρκεια των εργασιών με βάση τις 
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που 
εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.

6.2.1.12 Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά για κάθε ρέμα που καθαρίζεται (προσωρινή 
και οριστική παραλαβή). Με την ολοκλήρωση καθαρισμού ενός ρέματος ο ανάδοχος θα 
καταθέτει στην Υπηρεσία άμεσα την αναλυτική επιμέτρηση και το Πρωτόκολλο Τμηματικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών. Η Επιτροπή προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής μέσα σε τρείς μέρες από την έγκριση της αναλυτικής επιμέτρησης και του 
Π.Τ.Π.Υ θα παραλαμβάνει τις εργασίες. Προϋπόθεση πληρωμής των λογαριασμών του 
έργου, είναι όλα τα παραπάνω. 

6.2.2   Οι ποσότητες που θα περιλαμβάνονται στη Συνοπτική Επιμέτρηση, θα πρέπει να έχουν 
προηγουμένως παραληφθεί με Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) από 
την αρμόδια Επιτροπή  (ομάδα ελέγχου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.1.1 του 
παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ.

6.2.3      Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται με την 
κείμενη Νομοθεσία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νόμιμες κρατήσεις, κ.λπ.). Αν 
συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λπ. (κατά τους όρους αυτής της 
Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης) αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.

6.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Δεν προβλέπεται.

6.4 ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

6.4.1  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.   

6.4.2  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.

6.4.3  Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

6.4.4  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Παρόχου βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο Α-7ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ     ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών παραστεί ανάγκη να εκτελεστούν 
επείγουσες πρόσθετες εργασίες, αυτές θα εκτελεστούν στα οικονομικά πλαίσια της σύμβασης χωρίς 
περαιτέρω αποζημίωση και εφόσον εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους. Για την έγκριση 
αυτή η Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, 
με αιτιολόγηση του επείγοντος. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές.

Άρθρο Α-8ο :    ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ  

Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα κάτωθι:

8.1 Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον Πάροχο διαταγής της Αναθέτουσας Αρχής της 
σύμβασης για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος 
χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.

8.2 Ο Πάροχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:
α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από 
τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά 
σχετικά με την έναρξη των εργασιών.
β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της 
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του παρόχου στη 
δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά 
δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του παρόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία.

8.3 Αν υπάρχει υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, για διακοπή των εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει 
την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάμενο του Τμήματος ΥΕ- ΛΕ.
Με τη δήλωση αυτή:
α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.

  β) Δίνονται στοιχεία για τις ποσότητες των εργασιών της σύμβασης που πραγματοποιήθηκαν  μέχρι 
τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται οι εργασίες που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για κάθε μία από 
αυτές η έλλειψη δυνατότητας πραγματοποίησης τους, λόγω της υπαιτιότητας της Αναθέτουσας 
Αρχής, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν 
παράγει έννομο αποτέλεσμα.

8.4 Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 8.3 το Τμήμα ΥΕ- ΛΕ εξακριβώνει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή 
απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.

8.5 Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης του 
παρόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ή δύο (2) μηνών, σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο πάροχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για το σχηματισμό 
γνώμης στο αίτημα του παρόχου.

8.6 Σε περίπτωση που ο πάροχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής 
προθεσμίας με υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, η απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. πρέπει να 
κοινοποιηθεί στον πάροχο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε 
περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής 
διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8.7 Το δικαίωμα του παρόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
από το στοιχείο 8.2.α΄ και από την πρώτη περίπτωση του στοιχείου 8.2.β, ασκείται μόνο μετά 
πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά 
σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. 
Η αίτηση επιδίδεται στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. Για την αίτηση αποφασίζει η  Οικονομική Επιτροπή.

8.8 Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνες 
από την επίδοση της αίτησης στη Δ.Τ.Ε.Π.Α, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της 
διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης 
της σύμβασης, ο πάροχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της 
οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου 
εγγύησης.

8.9 Σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή και υπό την 
προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεστεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία 
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τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση 
με αίτηση του παρόχου, καταβάλλεται στον πάροχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν 
εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η 
αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβαλλόταν η 
παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών  σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικές 
συνθήκες της συγκεκριμένης σύμβασης, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή 
προμήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον 
πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για τη σύμβαση εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν 
χρησιμοποίησή τους από τον πάροχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις 
εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και 
ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του 
αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος των εργασιών, ο χρόνος αποδέσμευσης του παρόχου και η 
ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 
του Αστικού Κώδικα.

Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου 
προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής των εργασιών και καθορίζεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της υπηρεσίας κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής.

Άρθρο Α-9ο :   ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ /ΘΑΝΑΤΟΣ  

9.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Όταν ο Πάροχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων 
της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών, ο 
πάροχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

9.2         ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ

9.2.1. Αν ο πάροχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
9.2.2.  Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η 
κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την Αναθέτουσα Αρχή και η εργολαβία συνεχίζεται 
υποχρεωτικά για το σύνολο των εργασιών από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι 
της αναθέτουσας αρχής τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που 
απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, 
η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τα λοιπά μέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει τη σύμβαση έναντι του μέλους που 
πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται 
ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν 
σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε 
κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί κατά την 
κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτόν.

9.2.3. Αν ο πάροχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται 
αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η αποπεράτωση των εργασιών από τους 
κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα του παρόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να 
υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του παρόχου.

9.2.4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία με 
τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν μέλη της 
κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν με τις ατομικές τους επιχειρήσεις 
και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την Αναθέτουσα Αρχή και η 
σύμβαση συνεχίζεται για το σύνολο των εργασιών υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που 
αναλαμβάνει απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που 
πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την σύμβαση μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και του 
άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα μέλη της 
κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που 
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αναλαμβάνουν απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο Α-10ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  – ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

10.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

10.1.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου της σύμβασης, η επιτροπή ελέγχου και 
παρακολούθησης αναφέρει στη υπηρεσία αν οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 
ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί, 
οπότε αναφέρει συγκεκριμένα αυτές που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, 
ο προϊστάμενος του Τμήματος ΥΕ-ΛΕ της Δ.Τ.Ε.ΠΑ. εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο περάτωσης των 
εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν 
αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
επόμενων άρθρων.

10.1.2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των εργασιών, ο προϊστάμενος του Τμήματος ΥΕ-ΛΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Α 
γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον πάροχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει 
εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 
εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 
περατώθηκε η σύμβαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.

10.1.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν 
δεν περατώθηκαν από τον πάροχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις 
περί έκπτωσης παρόχου.

10.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Η Τελική Επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση όλων των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά. Στην 
Τελική Επιμέτρηση εκτός της ανακεφαλαίωσης όλων των γενομένων Τμηματικών Παραλαβών των 
Υπηρεσιών, μπορεί να συμπεριλάβει και κάθε άλλο ενδεχόμενο αίτημά του που προέκυψε από την 
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

10.3       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, στις υποχρεώσεις του Παρόχου 
περιλαμβάνεται χωρίς αυτός να δικαιούται ιδιαίτερο τίμημα πέρα από τα προβλεπόμενα στο 
Τιμολόγιο, οτιδήποτε απαιτηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης.  

10.4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

10.4.1  Λόγω της ειδικής φύσης της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο   6.2.1.12 
της παρούσας Ε.Σ.Υ 

10.4.2  Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια 
υποβάλλεται για έγκριση στην Δ.Τ.Ε.Π.Α, με όποιες ενδεχόμενες ενστάσεις και/είτε επιφυλάξεις του 
Παρόχου, ως προς το περιεχόμενό του.

10.4.3  Η παραλαβή ολοκληρώνεται μετά την τελεσίδικη έκδοση Απόφασης από την Δ.Τ.Ε.Π.Α, με την οποία 
εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής.

Άρθρο Α-11ο :   ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ      

11.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

              Επιπλέον των αναφερόμενων στην παρ 5.4.5 της παρούσας

11.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του  και να 
συμμορφώνεται  με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης 
των ασφαλιστικών συμβάσεων.

11.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και 
να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
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11.1.3  Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

11.1.4  Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Παρόχου που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 
περιορισμούς κλπ., και ο Πάροχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  
ασφαλιστηρίων.

11.1.5 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :

• θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως

• θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου και 
της υπολοίπου Ε.Σ.Υ και

• θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Αναθέτουσα Αρχής.

Η έγκριση της αναθέτουσας αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής 
ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος 
άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.

11.1.6  Η εκ μέρους του Παρόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος 
και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων  της ασφαλίσεως , θα 
γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

11.1.7  Ο Πάροχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι  γενικοί όροι ασφαλίσεως  και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το ΠΔ 237/86, 
ευθύνη των ασφαλιστών έναντι  τρίτων , η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

11.1.8  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε  χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν για τη παρούσα σύμβαση και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερείς συμβάσεις 
χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης  και η  Ελληνική Νομοθεσία.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο 
δε Πάροχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. 
Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται  ενημερωτικό 
φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας  και σημείωμα που να 
αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.

11.1.9 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.

11.1.10   α. Ο Πάροχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει η 
Αναθέτουσα Αρχή., υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία έρευνες  και 
μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως Πάροχος.

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λπ. από 
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στους χώρους της 
σύμβασης από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Πάροχος υποχρεούται να 
ενημερώνει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και τους ασφαλιστές του.

β. Η Αναθέτουσα Αρχή  έχει  το  δικαίωμα 

• να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Πάροχος

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και   ελέγχων

Η υπό της αναθέτουσας αρχής άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του 
Παρόχου για οποιασδήποτε φύσης  αποζημιώσεις.

γ.  Κατά  την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος  άρθρου  
της Ε.Σ.Υ. περί “ Ασφαλίσεων”  και ότι με το ασφαλιστήριο  καλύπτονται  πλήρως και χωρίς καμιά 
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο  της Ε.Σ.Υ.
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Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με 
ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Παρόχου. 
Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν  πληρεξούσιος.

11.2     ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

11.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης, ή αμφότερα, ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που Πάροχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει  κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σαν μη 
συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές  απαιτήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται  να συνάψει 
στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου την(τις) αντίστοιχη( ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση( εις), 
στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 
Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της( των) σύμβασης (εων) θα καταβληθούν από 
τον Πάροχος εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  Σε περίπτωση που 
παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα : 

• να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς το 
Πάροχο, αν υπάρχει.

• ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

• ή  να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό ( με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται :

για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και για τα λοιπά  έξοδα από την 
ημερομηνία κοινοποίησης  προς τον Πάροχο των οφειλόμενων ποσών.

11.2.2 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 
ποσό των ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση  και για 
λογαριασμό του Παρόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του.

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων 
που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ. 
11.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των 
ασφαλίστρων.

11.2.3   Ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των 
ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, ο Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα

• να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Πάροχο

• ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

11.2.4   Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Πάροχος συνάψει ασφαλιστική σύμβαση, 
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, ο Πάροχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης 
ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και 
θα το συμψηφίσει με την προς τον Πάροχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής 
πληρωμή, η Αναθέτουσα Αρχή θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 
χέρια της.

11.2.5   Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Παρόχου, η σύμβαση, 
σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 
από την Αναθέτουσα Αρχή και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Πάροχο.

11.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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11.3.1 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 
περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης, θα γίνει πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης.

11.3.2 Στην κατηγορία  αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων 11.5.1, 
11.5.2 και 11.5.3 .

11.3.3 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή θα αφορά :

την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.

11.3.4 Σε περίπτωση αδυναμίας του Παρόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει όλες 
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να 
προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), 
όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

11.3.5 Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Πάροχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική σύμβαση 
να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από την Αναθέτουσα 
Αρχή, συνεπάγεται αφ’ ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 3.000 ΕΥΡΩ, αφ’ ετέρου τη διαδικασία 
σύναψης από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Παρόχου 
ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή 
ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 11.2.1.

11.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

11.4.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νομοθεσία   (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ)

11.4.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε 
σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 
Παρόχου.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.

11.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.11.4.1 και 11.4.2, ο δε 
Πάροχος υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων.

11.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

11.5   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

11.5.1 Ασφάλιση  έναντι  υλικών  ζημιών

α. Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύμφωνα με τους 
όρους των Τευχών Δημοπράτησης της σύμβασης, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη 
συνολική αξία της υπό υλοποίησης σύμβασης, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί  στο τεύχος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω 
αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού.

β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, 
μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, 
κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή 
/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο 
λάθος κλπ).

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:

- Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εμφάνισης.

%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91#_12.5___%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20
%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91#_12.5___%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20
%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91#_12.5___%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20
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- Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με τη σύμβαση ατυχήματα και ζημιογόνα 
συμβάντα.

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι 
την ενσωμάτωσή στους χώρους εργασιών.

γ. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει  και την περίοδο υποχρεωτικών εργασιών επιτήρησης – άρσης 
βλαβών. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την 
Οριστική Παραλαβή των εργασιών.

δ. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες.

• Ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση 
ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.

•  Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από 
καύση πυρηνικού καυσίμου.

•  Ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με 
ταχύτητα ίση  προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική  ταχύτητα. 

•  Πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες.

ε. Ο Πάροχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την 
αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική 
αξία της σύμβασης.

στ. Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υπασφάλισης. 

ζ. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι μόνιμες ή / και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώς επίσης και ο 
πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή των χώρων εργασιών,  που θα χρησιμοποιηθεί  για τη 
σύμβαση, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Πάροχο. 

11.5.2     Ασφάλιση   Αστικής   Ευθύνης   έναντι  Τρίτων

α. Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Παρόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και 
ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της περιόδου της σύμβασης εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών στους χώρους εργασίας και 
διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια 
των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και 
πρόκλησης υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου  1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 

β. Διάρκεια της Ασφάλισης

Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 
Παραλαβή της.

γ. Όρια  Αποζημίωσης

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, θα είναι τα ακόλουθα:

 Για υλικές ζημιές ( θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 300.000 ΕΥΡΩ/περιστατικό

• Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτομο 300.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό

 Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  μετά από ομαδικό ατύχημα, 

 ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων  900.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό
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• Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών θα είναι κατ’ ελάχιστον 
4.500.000 ΕΥΡΩ

(2) Ο Πάροχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 
Επιτήρησης το επιπλέον δίμηνο). Το ανώτατο  αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα 
ανέρχεται στο 50% του  αντίστοιχου ποσού, το οποίο  ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης της 
σύμβασης.

(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Παρόχου για την περίπτωση 
ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση της σύμβασης. Τα 
όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από  100.000 ΕΥΡΩ / άτομο, 300.000 ΕΥΡΩ / 
ομαδικό ατύχημα και 600.000 ΕΥΡΩ για όλη την περίοδο ασφάλισης.

11.5.3    Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισμού “ Κατά Παντός Κινδύνου”

α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο Κύριος ή 
Βασικός (Ειδικός και Συνήθης “ Βαρέως Τύπου “) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί στις εργασίες της Σύμβασης.

β . Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για 
αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια,  αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας  
δυναμικότητας.

γ . Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς ( 
εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.

δ . Ο Πάροχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον Αναθέτουσα 
Αρχή  αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την 
περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 11.5.1.δ.

ε . Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους 
αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή των εργασιών. Η ευθύνη 
των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή των εργασιών 
μέχρι  την απομάκρυνσή τους από αυτό .

11.6    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

11.6.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των εργασιών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

11.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο 
Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Δ.Τ.Ε.Π.Α. για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

11.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  εγγράφως, 
χωρίς  τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.

11.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 11.5 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι 
ακόλουθοι ειδικοί όροι:

11.7.1  “Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Πάροχος και το πάσης φύσεως 
προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς επίσης και η Αναθέτουσα Αρχή, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι 
Μελετητές.

11.7.2    Η Αναθέτουσα Αρχή, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι 
της Αναθέτουσας Αρχής ( και /ή των Υπηρεσιών της ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα 
πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή 
του παραρτήματος “ Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την 
αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.

11.7.3    Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά :

-  του Παρόχου

%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91#_12.5___%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20
%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91#_12.5___%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5%20
ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



                             Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40
22

- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του

- και / ή της Αναθέτουσας αρχής

- και / ή των υπηρεσιών που εκπροσωπούν την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσιών και / ή των 
Συμβούλων τους

- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω
με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη 
των παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι 
Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από  πράξη ή 
παράλειψη των παραπάνω.

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων 
κ.λπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε 
ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

11.7.4   Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης τμημάτων της σύμβασης, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Πάροχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., 
αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 
της Υπηρεσίας.

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα 
και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Πάροχο) 
η απαίτηση του Παρόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης 
εκχωρείται στην Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται 
να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό 
αυτό.

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Παρόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει 
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση.

11.7.5   Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 
Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.

11.7.6   Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Πάροχο, όσο και προς την Δ.Τ.Ε.Π.Α.

11.7.7   Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 11.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 
922 του Αστικού Κώδικα ( Ευθύνη Προστήσαντος).

Άρθρο Α-12ο  :   ΜΗΤΡΩΟ 

12.1 Γενικά

α. Ο Πάροχος σε συνδυασμό με την παράγραφο 2.2.1.2  του άρθρου 2  της παρούσας  είναι 
υποχρεωμένος, της δαπάνης ανηγμένης στις τιμές προσφοράς του, να συντάξει το Μητρώο 
παροχής υπηρεσιών, όπως αυτό θα εκτελεστεί τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:

β. Η σύμβαση θα  θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί στην Υπηρεσία 
παρακολούθησης και ελέγχου μετά το  πέρας των εργασιών το Μητρώο, σε δύο (2) αντίγραφα και 
ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

12.1.1 Τρόπος σύνταξης.

Για τη σύμβαση αυτή θα συνταχθούν και σε ηλεκτρονική μορφή:

1. Απόσπασμα χάρτου: σε κλίμακα 1:1000 και θα  δείχνεται η θέση των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν.

2. Στο μητρώο θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό {εκτυπωμένο σε σελίδες μεγέθους Α4 (4 
φωτ./σελίδα) και ταξινομημένο ημερολογιακά ανά μήνα}, με τις επιφάνειες των χώρων πριν και 
μετά την επέμβαση του παρόχου από τις εργασίες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο B-1 ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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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 

1.1.1 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 υγεία των εργαζομένων.

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 κατάλληλων πινακίδων ή φωτεινών 
σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων 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 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 
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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.λ.π.

✓ 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.λ.π.). 

✓ Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τις 
απαιτούμενες άδειες ανάλογα με τις εργασίες στις οποίες απασχολείται 

✓ 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.

Άρθρο Β-2ο   :   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ  

2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΠΑΡΟΧΟ

2.1.1 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. Επίσης θα καταθέσει στην Υπηρεσία προς έγκριση μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από 
την υπογραφή της Σύμβασης το Οργανόγραμμα (τεχνικό προσωπικό, μέσα, Δ/ντή του Έργου. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για 
τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Πάροχος υποχρεούται να το 
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

2.1.3 Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του Παρόχου με πρόσθετο προσωπικό, 
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

2.1.4 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Παρόχου σε καμμία 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.

2.2   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

2.2.1 Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Πάροχος, ισχύουν τα παρακάτω :

Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεμημένα, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
σύμβασης, τεχνικά στελέχη (Διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, Γεωπόνο Γεωπονικής 
Σχολής ή Πτυχιούχο Δασολόγο) 

Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των επιμέρους κατασκευών 
και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την παρούσα σύμβαση.

2.2.2 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 Πάροχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι 
εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους.
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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 .

2.2.3 Το προσωπικό  αυτό θα είναι  ενταγμένο στο οργανόγραμμα που είναι υποχρεωμένος να υποβάλει 
ο πάροχος.

Άρθρο Β-3ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

3.1    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

3.1.1 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 
αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, 
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ’ αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης 
την Αναθέτουσα Αρχή έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των 
παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.

3.1.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του παρόχου εκτείνεται σ’ όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, 
όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, δρόμοι που 
χρησιμοποιούνται κλπ.

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

3.2.1 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 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 
γύρω 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.

3.2.2 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..

3.2.3 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.

3.2.4 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.

3.2.5 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 
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Αρχές, ή εργασίες πασσάλων κλπ. κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει πραγματική ή αποθετική των 
γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά υπεύθυνα, τον πάροχο.

3.2.6 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.

3.2.7 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.

3.2.8 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.

3.2.9 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.

3.2.10 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.

3.2.11 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.Τ.Ε.Π.Α, τις 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 του 
Τμηματός ΥΕ- ΛΕ Δ.Τ.Ε.Π.Α, 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.

3.2.12 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 (ΕΥΔΑΠ - 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.
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Άρθρο Β-4ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4.1    ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

4.1.1 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.

4.1.2 Επίσης ο Πάροχος υποχρεώνεται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει 
προσωρινές παρακαμπτήριες, σύμφωνα με εντολές της Yπηρεσίας που διευθύνει τη σύμβαση για 
την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών.

4.2 ΣΗΜΑΝΣΗ

4.2.1 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.

4.2.2 Για την σήμανση ισχύει η απόφαση με αριθμ ΔΙΠΑΔ/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 946Τβ/9-7-2003) 
του  ΥΠΕΧΩΔΕ «’Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

4.2.3 Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές 
κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Πάροχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την 
Υπηρεσία, όπως παρακάτω:

Για κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από την επιτροπή 
ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών, ή τους άμεσους Προϊσταμένους της ατελής σήμανση των 
εκτελουμένων έργων, ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Παρόχου στα προαναφερθέντα 
μέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Πάροχο πρόστιμο, από τον Προϊστάμενο του Τμηματός ΥΕ- ΛΕ 
Δ.Τ.Ε.Π.Α. που παρακολουθεί και ελέγχει  τη σύμβαση, ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού, υπό 
μορφή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3.2.γ.

Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα, 
μέχρι τη συμμόρφωση του Παρόχου, και παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό. Τα 
παραπάνω πρόστιμα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, μειώνονται ή 
διαγράφονται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής, ύστερα από αίτηση του Παρόχου, η οποία 
υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας που παρακολουθεί τη σύμβαση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της επιβολής του προστίμου.

4.2.4 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 λογαριασμό του  Παρόχου.

4.2.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη σήμανσης για την 
εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα 
πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές 
μέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης εργασιών.

Επισημαίνεται ότι η σήμανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριμένες φάσεις κατασκευής 
των εργασιών.

4.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

4.3.1 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
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4.3.2 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, σιδηροδρομικών συρμών , 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.

4.3.3 Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του παρόχου περιλαμβάνονται ανηγμένα 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.

4.3.4 Στις υποχρεώσεις του Παρόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που 
απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και 
συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων για να εξυπηρετείται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία που 
διενεργείται για την κατασκευή της οδού.

4.3.5 Επισημαίνεται  ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε με κριτήριο 
εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (μία ανά κατεύθυνση).

4.3.6 Στην περίπτωση κατά την οποία οι τυχόν εκτροπές της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους της 
περιοχής απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τους δρόμους αυτούς, αυτές θα 
εκτελεστούν από τον πάροχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και βάσει σχετικής 
εγκεκριμένης μελέτης από τον πάροχο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιφράξεις εργοταξιακών χώρων, 
αναλάμποντες σημαντήρες, σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας κλ.π., δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.

4.4    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

4.4.1 Για αυτοκινητοδρόμους ή για εθνικές οδούς (περιλαμβανομένων και των περιφερειακών 
περιαστικών αρτηριών και εν λειτουργία σιδηροδρομικών γραμμών).

α. Για τις οδούς αυτές δεν θα επιτραπεί διακοπή κυκλοφορίας ακόμη και ολιγόλεπτη. Κατ’ 
εξαίρεση και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας θα είναι δυνατόν σε εξαιρετικά δυσχερείς 
περιπτώσεις να γίνουν διακοπές  εξαιρετικά περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ύστερα από 
προαναγγελία για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

β. Για οδούς με δύο ή περισσότερες λωρίδες που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη κατεύθυνση 
κυκλοφορίας, θα είναι δυνατόν να γίνουν εργασίες σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής με 
περιορισμό του αριθμού των κυκλοφορουμένων λωρίδων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
δημιουργηθούν  σημαντικές κυκλοφοριακές δυσχέρειες και με την απαραίτητη προϋπόθεση να 
έχει γίνει πλήρης σήμανση, ακόμη και ηλεκτροφωτισμός των έργων, αν χρειασθεί, που να 
ικανοποιεί την Υπηρεσία.

γ. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να κατασκευάζονται 
έργα προσωρινών παρακαμπτηρίων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας  ως ακολούθως:

1. Σε περιπτώσεις υπεραστικών οδών, εκτός από τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης του 
κυκλοφοριακού φόρτου, θα υπάρχουν και απαιτήσεις κατάλληλης γεωμετρικής διαμόρφωσης.

2. Σε περιπτώσεις αστικών οδών θα βαρύνουν ιδιαίτερα τα κριτήρια εξυπηρέτησης του 
κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι υπάρχοντες περιορισμοί  κατά τον 
καθορισμό της γεωμετρικής διαμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
σήμανση και σηματοδότηση των παρακαμπτηρίων οδών, με πληροφοριακές και άλλες πινακίδες  
που να καλύπτουν τις κύριες διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή των έργων.

4.4.2 Για επαρχιακές οδούς
Για τις οδούς αυτές  η διακοπή της κυκλοφορίας  μπορεί να είναι πολύ μικρής διάρκειας και σε 
ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής , με την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει προαναγγελία της 
διακοπής και επαρκής ενημέρωση των ενδιαφερομένων . Κατά τα λοιπά  (σχετικά με κατασκευή 
παρακαμπτηρίων κλπ) ισχύουν τα των προηγουμένων υποπαραγράφων.

4.4.3 Για υπεραστικές κοινοτικές και σημαντικές τοπικές οδούς και σημαντικές οδούς προσπέλασης 
παρόδιων / τοπικών οδών .

α. Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι μέσης χρονικής διάρκειας , 
ολιγόωρης  ή και ολιγοήμερης για ιδιαιτέρως δυσχερείς περιπτώσεις . Για την τελευταία περίπτωση 
πρέπει προηγουμένως να γίνει επαρκής διερεύνηση  με σύνταξη μελέτης επιπτώσεων της 
διακοπής στην εξυπηρετούμενη περιοχή.
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β. Για την εξασφάλιση πρόσβασης οχημάτων σε παρόδιες ιδιοκτησίες, θα επιτρέπονται ολιγόωρες 
διακοπές της πρόσβασης και μάλιστα σε περιόδους εκτός της συνήθους λειτουργίας της παρόδιας 
εγκατάστασης. Τυχόν διακοπές πρόσβασης οχημάτων  μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε 
παρόδιες ιδιοκτησίες θα μπορούν να γίνουν μόνο μετά από συμφωνία Παρόχου και ιδιοκτήτη και 
για την περίπτωση αυτή τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις θα βαρύνουν τον Πάροχο. Το πλάτος και 
τα φορτία που θα μπορούν να αναλάβουν  οι τυχόν απαιτούμενες γεφυρώσεις πρόσβασης 
οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες κάθε 
ιδιοκτησίας.

γ. Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας κατά μήκος υπάρχοντος οδικού δικτύου σημαντικής 
χρονικής διάρκειας, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί εναλλακτική διαδρομή με 
παρακαμπτήριες οδούς, οι οποίες δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 200  μ. από την 
υπάρχουσα διακοπτόμενη οδό.

4.4.4 Για τοπικές υπεραστικές οδούς μικρής σημασίας και μικρής σημασίας αστικές  οδούς προσπέλασης  
παρόδιων.

α. Για τις οδούς αυτές θα είναι δυνατή διακοπή της κυκλοφορίας για παρατεταμένες περιόδους, 
για τις οποίες όμως θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος προγραμματισμός των εκτελουμένων 
εργασιών, επιδιώκοντας τον περιορισμό της διακοπής στο ελάχιστο δυνατό.

β. Για τις περιπτώσεις αυτές, όπως και για τις περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίας κατά 
μήκος υπαρχόντων οδικών έργων, θα κατασκευάζονται παρακαμπτήριες οδοί, οι οποίες δεν θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 500  Μ. από την υπάρχουσα 
διακοπτόμενη οδό.

4.4.5 Για όλες τις περιπτώσεις παρακαμπτηρίων οδών η επιφάνεια κυκλοφορίας τους πρέπει να 
εξασφαλίζει καλή βατότητα οχημάτων, ακόμη και με βροχερό καιρό. Η επιφάνεια κυκλοφορίας  θα 
πρέπει να είναι όμοια με την επιφάνεια κυκλοφορίας της διακοπτόμενης οδού.

Οι παρακαμπτήριες πρέπει να εφοδιάζονται με πλήρη σήμανση με πληροφοριακές και άλλες  
πινακίδες. Οι πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να καλύπτουν όλες τις κύριες εναλλακτικές 
διαδρομές που υποκαθιστούν την διακοπτόμενη οδό.

4.4.6 Όλα τα έργα ή μέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από 
σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή 
λειτουργία της ευρύτερης περιοχής  για τη συγκεκριμένη φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και 
τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες των παρακαμπτηρίων έργων που θα απαιτηθούν.

Στη Μελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι κύριες παρακαμπτήριες οδοί δημόσιας 
κυκλοφορίας και οι κύριες οδοί πρόσβασης προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και τους 
χώρους των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (εργοτάξια) για την κυκλοφορία των οχημάτων. 
Πρέπει ακόμη να περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σημάνσεις.

 Οι επιδιώξεις των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής είναι :
α. Να εκτρέπεται η διαμπερής κυκλοφορία (εκτός της συγκοινωνιακής) μακριά από την διαδρομή 
των εκτελουμένων έργων προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές.

β. Να επιτραπεί, όσο είναι δυνατόν, στα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα να ακολουθούν τις 
υπάρχουσες διαδρομές τους.

γ. Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια.

δ. Να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχημάτων των έργων από και προς τους χώρους εκτέλεσης 
των έργων και τα εργοτάξια σε προκαθορισμένες διαδρομές.

4.4.7 Στη Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας πρέπει να περιέχονται προτάσεις σχετικές με τις 
ημερομηνίες μεταξύ των οποίων  ο Πάροχος επιθυμεί να γίνει εκτροπή της διαμπερούς 
κυκλοφορίας στις πρωτεύουσες  παρακαμπτήριες διαδρομές.

4.4.8 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήματα που απαιτούνται για την καθοδήγηση της 
διαμπερούς κυκλοφορίας προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές θα τοποθετούνται σε 
κατάλληλες θέσεις εγκρινόμενες από την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα 
απομακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλέον, με μέριμνα και ευθύνη του Παρόχου. Η στήριξη των 
σημάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραμένουν σταθερά στη θέση τους, ανεπηρέαστα 
από τον άνεμο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία.

Όταν απαιτείται, ο Πάροχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή άλλα 
τροχαία σήματα  όταν πια δεν ισχύουν για την εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας, ή να τα 
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απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούμενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα με τις 
ανάγκες της σύμβασης, τον υπάρχοντα προγραμματισμό και τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

4.5    ΧΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ

4.5.1 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.

4.5.2 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.

Πριν από την εκτέλεση μεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την λήψη 
των παραπάνω μέτρων.

4.5.3 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. 

2 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης 
και τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των 
εργασιών, κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων κ.λπ., στις 
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της 
περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο των καιρικών 
συνθηκών, στην διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των 
υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ.

3 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις 
συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και 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.

                                                                    Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Συγγρού 80-88

Πόλη Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός 11741

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2 GR300

Τηλέφωνο 213 2065313

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο yptyna@patt.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Προϊσταμένη Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. κα Θεοδ. 

Αραμπατζή,

Τηλ. 213 2065892

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.patt.gov.gr/site

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 

(URL)4

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.5

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι α) Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες, β) Περιβάλλον, γ) 
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό6 . 

Στοιχεία Επικοινωνίας 7 
Πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Λ. 

Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741,  yptyna@patt.gov.gr, τηλ. 213-2065313.

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

3 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  

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων  

5 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.

6 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα)
7 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

mailto:yptyna@patt.gov.gr
http://www.patt.gov.gr/site
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση» του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του 
νόμου αυτού.
Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης:
Οι πυρκαγιές  του Αυγούστου 2021 στις περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Αττικής είχαν ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή μεγάλων δασικών εκτάσεων. Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της υπηρεσίας μας  και 
αρμοδίων επιστημόνων, αναμένονται  πλημμυρικά φαινόμενα λόγω αυξημένης ποσότητας ομβρίων 
υδάτων και φερτών υλικών που αναμένεται να παροχετευθούν στις κοίτες των ρεμάτων που εμπίπτουν 
στη χωρική δικαιοδοσία της Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής  κατά τη 
διάρκεια των επερχόμενων καταιγίδων, με ραγδαίως αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια 
ανθρώπων και υποδομών. 

Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την άρση του επικείμενου κινδύνου, οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή,  δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 
για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι με την τήρηση 
των προθεσμιών που προβλέπονται στις συνήθεις διαδικασίες θα υπάρξει καθυστέρηση στην άμεση 
αντιμετώπιση της  επικινδυνότητας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης8

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 
585, με κωδικό 2018ΕΠ58500006), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 747288/10-09-2021 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων που 
εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής.

NUTS: EL301, EL302

Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοιχτά και κλειστά (διευθετημένα). Οι θέσεις παρέμβασης θα 
καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Πέραν των ρεμάτων 
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα ρέματα 
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της πρώην 
Νομαρχίας Αθηνών ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η 
λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση και η χρήση 
drone.

Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων είναι οι ακόλουθες:

1. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων απορριμμάτων, μπαζών ή αυτοφυούς 
βλάστησης.

8 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ  του άρθρου 53 
του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)
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2. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας 
από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να 
κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων. Προς τούτο, τα 
δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα 
παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι 
ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.

3. Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, έργα 
συναρμογής), δηλαδή απομάκρυνση απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την 
απρόσκοπτη ροή των ομβρίων.

Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από απορρίμματα, μπάζα 
ή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ο Πάροχος οφείλει να επισημαίνει και να 
ενημερώνει την Υπηρεσία για σημεία που χρήζουν προσοχής (π.χ. πρανή υπό κατάπτωση, σωληνώσεις 
αγνώστων δικτύων που καταλήγουν εντός ρέματος, κατασκευές που παρεμποδίζουν τη απρόσκοπτη ροή 
των υδάτων προς τα κατάντη).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : CPV : 45246410-0

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.

Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα καθώς με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και 
έλεγχος της εκτέλεσής της και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις όποτε απαιτείται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.967.796,45 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 2.440.067,60). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού.

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

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9:

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

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 324-337

9 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων.
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- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

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

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις»

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 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»10, 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 των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»11. 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

- της υπ' αριθμ. 76928/2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)»,

- της με αριθ. πρωτ. 64233/10.06.2021 (ΦΕΚ: 2453/Β΄/09.06.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). [συμπληρώνεται στην περίπτωση που εφαρμόζονται 
περιβαλλοντικά κριτήρια]

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- 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»,

10      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 €)

11      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «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» 

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

- 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 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119,

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- 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.

- Της απόφασης Ο.Ε. με αριθμό……………………. περί διενέργειας διαγωνισμού, με την οποία 
εγκρίθηκε η Πρόσκληση και οι όροι του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……………………….. και ώρα 14.00.12

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς στα Γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, ΤΚ 117 41, Αθήνα.

1.6 Δημοσιότητα

Η Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.patt.gov.gr/site στην διαδρομή : Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί 

12 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

http://www.patt.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29
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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 τους13 .

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.

13 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29
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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 σύναψης14  είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα I, II, III, ΙV15 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
3. ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
4. το τιμολόγιο δημοπράτησης,
5. η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
6. το τεύχος τεχνικής περιγραφής
7. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Μαζί με την Πρόσκληση οι προσκεκλημένοι Οικονομικοί Φορείς θα παραλαμβάνουν από την Αναθέτουσα 
Αρχή τα έγγραφα  της Σύμβασης .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2065892, e-mail: yptyna@patt.gov.gr,  αρμόδια για επικοινωνία η 
Προϊσταμένη Τμήματος Υ.Ε.-Λ.Ε. κ. Αραμπατζή Θεοδώρα.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται στο  e-mail: yptyna@patt.gov.gr,    το 
αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
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 τέσσερις (4) 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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.

14 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

15 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)

mailto:yptyna@patt.gov.gr
mailto:yptyna@patt.gov.gr
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής16 συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 17.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα18.

2.1.5 Εγγυήσεις19

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)20, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού21. 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 προσφορών, 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 

16       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
17 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016  
18 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
19 Άρθρο 72 ν. 4412/2016 
20 Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018)
21      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης22. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν μόνο οι οικονομικοί 
φορείς που προσκλήθηκαν με την από …………………… Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. …………………. Απόφαση Ο.Ε. . Οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση μεμονωμένα, είτε ως ένωση οικονομικών φορέων (με οικονομικούς 
φορείς της επιλογής τους).

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.23  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής24

Δεν ζητείται στην παρούσα διαδικασία.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού25 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη26 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

22        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
23 Άρθρο 19 ν. 4412/2016
24 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
25 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016.
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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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

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), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

26 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις 
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ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (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. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 

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

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο 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 τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 

2.2.3.4. Αποκλείεται27 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις28: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201629, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

27 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 όλους, μερικούς, 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 καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

28 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
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 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 30

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/200531, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)32. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν 

29 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. 4412/2016.

30 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017. 

31    Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες 
εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 
φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του 
μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
εφαρμόΖει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, 
απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς 
Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
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τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 
δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 
firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 
αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 
δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 
χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.33

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία34, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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 απόφαση35.

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. 
4412/201636.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής37 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.» 

32 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]

33  Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21
34 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑387/19
35 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
36 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40

Σελίδα 17

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας38 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι καθαρισμό 
ρεμάτων ή  χωματουργικές εργασίες σε υδραυλικά έργα. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια39 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα40 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης41 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. 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 αυτούς42. 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. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες43.

37 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 (άρθρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, 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. Οι Α.Α. 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. 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 τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.

38 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
39 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  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.

40 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
41 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)

42 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  

43 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.  
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Ο τρόπος απόδειξης της συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης που υφίσταται μεταξύ του οικονομικού φορέα 
και των προσώπων αυτών καθορίζεται στην παράγραφο 2.2.9 της παρούσας44. 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 45.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 46.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας47. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
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 με την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης 
δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 
(παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )48.

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο  2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας49. 

44  Για την έννοια του «τρίτου» οικονομικού φορέα σε περίπτωση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών πρβλ ενδεικτικά 
αποφάσεις ΑΕΠΠ 886/2020, 488/2020 253/2017, 247/2017, ΣτΕ (ΕΑ) 107/2018, ΜΔΕφΑθ, Α΄ διακοπών 236/2019, ΜΔΕφΑθ, 
ΙΒ΄ 57/2019. 

45 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
46 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
47 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).
48 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
49 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την υποβολή των 
δικαιολογητικών  και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι 
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.50. 

2.2.9.1  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα51 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, 
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

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 ισχύουν52.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του53. 

50      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 
51 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 στις παραγράφους 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  

52 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
53 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
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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 την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του54  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

και  επιπλέον με υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.455 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η.

δ) 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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας56.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών57, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 

           54     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
55   Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού
56   Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
57  Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
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σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε 
ανώνυμη εταιρεία5859 (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας 
ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 
περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 
ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- 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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 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 (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 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.

iii) 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.    

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

58 Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 
2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αρ Ν26/1)

59  Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής)
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ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να 
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη 
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 
Προς το σκοπό αυτό ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, 
προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την 
ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 
όπως ισχύει.

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 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.60

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,61 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. 

Β.4. 

60 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 .

61 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40

Σελίδα 23

Β.5

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 62,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ63,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης64, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

62 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
63      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012

64  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 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 καταλόγους65 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. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

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. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

65 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
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εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών66. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης67 
Κριτήριο ανάθεσης68 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 
τιμής. Η σύμβαση θα ανατεθεί με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθα 2.4.2 – 2.4.6 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 αυτής69.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς:
α) η λέξη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

66  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
67 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
68 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) 

69 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στον φάκελο προσφοράς περιέχονται:
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
β) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
συμπληρωμένο από τους Οικονομικούς Φορείς το έντυπο που τους χορηγήθηκε.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την αποστολή της 
Πρόσκλησης).

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών70. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν71.

70  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
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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, όπως 
ορίζεται κατωτέρω  και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IΙΙ της διακήρυξης.

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω  τιμής αναφοράς72: 

Η τιμή αναφοράς της συγκριμένης παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.967.796,45€ (πλέον 24% Φ.Π.Α.).

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 σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 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.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή73 στο κεφάλαιο B του Παραρτήματος I της 
παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών74  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

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. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

71 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
72 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 

προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
τιμής της εκτιμώμενης αξίας της παροχής υπηρεσίας.

73 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
74 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους75.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών76

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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,77 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 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. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

75 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
76 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
77 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών78

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η ………………, ημέρα ……………….. 
και ώρα 10.00 π.μ. 

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 αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 
αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στην καθορισμένη από τα έγγραφα της σύμβασης ημέρα και ώρα, 
αποσφραγίζει τους  φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς.

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 
συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών79.

γ)  Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση80]

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 προσφορές.81  
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση]

78 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
79    Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση
80  Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση 

των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και 
απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

81 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
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Τα σχετικά πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων82 («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται στους 
προσφέροντες πλην του προσωρινού αναδόχου. 

Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ν. 
4412/2016.

3.2  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής83. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.84

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ.http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html - art372_4 4 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο.

82 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
83     Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
84 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

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»85.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον 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 παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.86

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.87

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του88 .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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.

85 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
86 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
87 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
88      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης89 .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5990.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. Σε περίπτωση 
που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
στην ΑΕΠΠ.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

89      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
90      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης91 . 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής. 

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/202192 , σύμφωνα με τις οποίες: 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά. 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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. 

91 Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016
92 Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των 

νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις 
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 .
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.
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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. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

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.

 
 [Ο όρος που ακολουθεί τίθεται κατά την ευχέρεια της Α.Α. στο πλαίσιο της δέσμης των μέτρων που 
μπορούν να εφαρμοστούν για την εξασφάλιση της ακεραιότητας στο πλαίσιο των δημόσιων 
συμβάσεων και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την πρόληψη παραβίασης των 
προτύπων ακεραιότητας και τη διαχείριση υπαρκτών ή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων. Αντίστοιχες δεσμεύσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού της Α.Α. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40

Σελίδα 37

που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή διαμορφώνεται αντίστοιχα το συμφωνητικό:]

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης93 . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

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. 

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.94. 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, η 
αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3..]

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. 

93 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
94 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της95 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής [σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 
του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής είτε της επιτροπής η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής για την παρακολούθηση της σύμβασης, εφόσον η εν λόγω αρμοδιότητα 
προβλέπεται ρητά στην απόφαση συγκρότησης]96

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)97. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης98 

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.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

95 Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
96 Άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
97 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
98 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής99 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : α) Το 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων].

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. 4412/2016100, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% 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 
Συμβάσεων101 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 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 του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016102.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)103 .

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. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος104 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

99 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων

100 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
101 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
102 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 των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

103 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)”.

104 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία  15 ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του 
προβλεπόμενου π.δ.]

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 αρχής105. 

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,

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων. 
Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό 
(10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

105 Άρθρο 218 του ν.4412/2016 
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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 συμβάσεων106  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016107. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

106 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.

107  Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής η οποία και 
θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής και ο 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής) 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 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 σύμβασης108 

6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού.

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 αναδόχου109. 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 έκπτωτος110  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.

108 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
109 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.
110 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 111

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή 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 παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση112 

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 ή/και παραδοτέων 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, 

111 Άρθρο 219 του ν.4412/2016
112 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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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 τιμής113 

Δεν προβλέπεται.

113 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Παροχή υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων που 
εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής.

NUTS: EL301, EL302

Τα προς καθαρισμό ρέματα αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 

α/α ΔΗΜΟΣ ΡΕΜΑ ΜΗΚΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ (m)

1. Εσχατιάς 1.400

2. α παράρεμα του ρέματος Εσχατιάς 1.7001 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

3. β παράρεμα του ρέματος Εσχατιάς 500

2 ΙΛΙΟΥ Φλέβας 3.500

1. Δουσμάνη 300
3 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2. Ρέμα ΒΙΟΧΡΩΜ. 400

1. Οδού Κορυτσάς

2. Οδού Ιερού Λόχου

3. οδού Ηλία Βενέζη

4. οδού Σάμου

4 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5. οδού Αφαία Σκαραμαγκά

5.270

5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χαϊδαρόρεμα 850

6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Γεώργιζα  

1. Χαλανδρίου
7 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2. Αγ. Αντωνίου
3.800

8 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.Κατσαούνη                                     
2. Δαμάσκου

-

1. Βριλησσός 2084

2. Πεντέλης - Χαλανδρίου 1.7709 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

3. Αγ. Αντωνίου 990

1. Καλλιρρόης 2.000
10 ΠΑΠΑΓΟΥ

2. Ρέμα από Υμηττό έως Νοσοκομείο Γ. 1.200
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Γεννηματάς

1. Κοκκιναρά

2. Πύρνας11 ΚΗΦΙΣΙΑΣ

3. Θέτιδος

10.000

1. Χαλανδρίου - Πεντέλης 1.300

2. Ρέμα Χαλανδρίου- κλάδος Περικλέους 1.800

3. Περιοχή Καλλιθέας 2.200

4. Περιοχή Γκορτέζας 2.000

12 ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

5. Οδού Καλισίων 800

13 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Σαπφούς 6.785

1. Κατσαούνη 100
14 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2. Φιλ. Εταιρείας 500

Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοιχτά και κλειστά (διευθετημένα). Οι θέσεις παρέμβασης θα 
καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Πέραν των ρεμάτων 
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα ρέματα 
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της πρώην 
Νομαρχίας Αθηνών ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η 
λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση και η χρήση 
drone.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : CPV : 45246410-0

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.

Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων είναι οι ακόλουθες: 

1. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων απορριμμάτων, μπαζών ή αυτοφυούς 
βλάστησης.

2. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας 
από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να 
κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων. Προς τούτο, τα 
δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα 
θα παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων 
είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.

3. Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, έργα 
συναρμογής), δηλαδή απομάκρυνση απορριμμάτων προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την 
απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. 

Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από απορρίμματα, μπάζα 
ή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ο Πάροχος οφείλει να επισημαίνει και να 
ενημερώνει την Υπηρεσία για σημεία που χρήζουν προσοχής (π.χ. πρανή υπό κατάπτωση, σωληνώσεις 
αγνώστων δικτύων που καταλήγουν εντός ρέματος, κατασκευές που παρεμποδίζουν τη απρόσκοπτη ροή 
των υδάτων προς τα κατάντη).
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Λόγω του ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί ως έργο δυσχερούς προμέτρησης είναι δυνατόν να δοθεί εντολή 
για εκτέλεση εργασιών με  ιδιαίτερη προσοχή λόγω του δύσβατου κάποιων περιοχών, χωρίς να δικαιούται 
ο ανάδοχος ιδιαίτερη αμοιβή.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης και για τις 
ποσότητες των προϊόντων του καθαρισμού, σύμφωνα με τον τρόπο επιμέτρησης ο οποίος αναφέρεται στο 
αντίστοιχο άρθρο στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την 
τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες κλπ.) χωρίς 
αμοιβή για αυτή τη σήμανση, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης απαιτηθεί για τα ανωτέρω 
τεχνικά έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης.

Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει κάποιες από 
αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν.

Διάρκεια σύμβασης:  Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του ν. 4412/16. 

Κριτήριο ανάθεσης114 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

 βάσει τιμής115. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι καθαρισμό ρεμάτων.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης και για τις 
ποσότητες των προϊόντων του καθαρισμού, σύμφωνα με τον τρόπο επιμέτρησης ο οποίος αναφέρεται στο 
αντίστοιχο άρθρο στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την 
τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες κλπ.) χωρίς 
αμοιβή για αυτή τη σήμανση, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης απαιτηθεί για τα ανωτέρω 
τεχνικά έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης.

114 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) 

115 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή 
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
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Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει κάποιες από 
αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν.

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, να προβεί 
στην άμεση έναρξη εκτέλεσης της εργασίας με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα:
1. - Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος σε συνεργασία με το Τμήμα ΥΕ – ΛΕ και την επιτροπή ελέγχου να 
προβεί σε αυτοψία στα προς καθαρισμό ρέματα, τα οποία εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία των Π.Ε. 
Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. Από τις επιτόπου αυτοψίες και τα αιτήματα 
από τους Δήμους στους οποίους χωροθετούνται τα ρέματα, ενδεχομένως να προκύπτει άμεση ανάγκη 
καθαρισμού σε κάποια από αυτά οπότε δίνεται προτεραιότητα σε αυτά. Αν προκύψει ανάγκη να  
πραγματοποιηθούν εργασίες παράλληλα σε περισσότερους από έναν δήμους ο πάροχος είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει δύο συνεργεία καθαρισμού ή και περισσότερα.

2.- Εξοπλισμός/οδηγοί. Ο Πάροχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα 
που αφορούν στη χρήση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση της σύμβασης, 
δηλαδή τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τα καύσιμα, τα 
λιπαντικά, το κόστος συντήρησης (service), Κ.Τ.Ε.Ο., τους φόρους και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων. 
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού (μηχανήματα ή οχήματα) ή για οιονδήποτε λόγο προκύψει 
αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας, ο Πάροχος υποχρεούται ρητά στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο 
αντίστοιχο μηχάνημα ή όχημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών 
χωρίς διακοπή. Οι οδηγοί του Παρόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια 
οδήγησης. Ολόκληρος ο εξοπλισμός του Παρόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της 
σύμβασης, εκτός από τα στοιχεία του Παρόχου, θα σημανθεί και με τα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής 
(σήμα κ.λπ.) σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Το κόστος θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Πάροχο. 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Παρόχου πρέπει να είναι ασφαλισμένος για σωματικές βλάβες και ζημίες 
έναντι τρίτων. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος : 
Α) θα προσκομίσει βεβαιώσεις ότι τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν περάσει από τον 
έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. 
Β) θα προσκομίσει φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων για τα οχήματα 

3. - Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με μέριμνα δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, θα τηρείται  
καθημερινά  ημερολόγιο, ξεχωριστό για κάθε τομέα, σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα, το 
οποίο θα συμπληρώνεται καθημερινά.
Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά 
στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις 
εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα περιστατικά 
και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση παροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τον εκπρόσωπο του Παρόχου. 
Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στο Τμήμα ΥΕ – ΛΕ .
Το Τμήμα ΥΕ – ΛΕ  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.
4. - Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας παρακολούθησης 
και ελέγχου Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ – ΛΕ ). 
5. - Ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και προς τις προφορικές διαταγές της  ομάδας ελέγχου της 
Υπηρεσίας. Η προφορική διαταγή ενός εκ των τριών της ομάδας ελέγχου, καταχωρείται στο Ημερολόγιο, 
τούτος δε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου για την έκδοση 
κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προφορική εντολή. Αν η έγγραφη διαταγή 
διαφοροποιείται ολικά ή μερικά από την προφορική διαταγή που δόθηκε, τότε οι εκτελεσθείσες εργασίες 
με βάση τη συγκεκριμένη εντολή, μέχρι την μέρα κοινοποίησης της εγγράφου διαταγής της Υπηρεσίας στον 
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Πάροχο, αναγνωρίζονται ως καλώς έχουσες πραγματοποιηθεί και καταβάλλεται στον Πάροχο η αντίστοιχη 
αποζημίωση.
6. - Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Πάροχο από την ευθύνη 
αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις 
κείμενες διατάξεις.
7. - Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή εμπόδια 
που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ – ΛΕ ) 
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους. 
8.- Γλώσσα. Ο Πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η 
Σύμβαση του με τον Εργοδότη. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Οποιαδήποτε γραπτή ή 
προφορική επικοινωνία μεταξύ του Εργοδότη ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου και 
του ΑΕ θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης του Παρόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
που απορρέουν από τη Σύμβαση ανάγκη διερμηνείας ή μετάφρασης από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα 
εξασφαλίζεται από τον Πάροχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα καθώς με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και 
έλεγχος της εκτέλεσής της και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις όποτε απαιτείται.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 2018ΕΠ58500006, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 747288/10-09-2021 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  1.967.796,45€

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

   ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από 
απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων 
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά

1 m3 6,72 174.240,00 1.170.892,80
 

2 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από 
αυτοφυή βλάστηση 

2 στρέμμα 820,00 520,00 426.400,00
 

3

Διαχείριση  αποβλήτων  
εκσκαφών κατασκευών και  
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη  
μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ     

3 Μ3 3,00 40.000,00 120.000,00

 

4 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων 4 ton x 10 m 4,00 1.000,00 4.000,00  

5 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών 
υλικών 5 Μ3 1,50 2.382,70 3.574,05  

6 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων εντός κλειστών 

6 ton x 10 m 6,50 1.000,00 6.500,00  

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40

Σελίδα 51

ρεμάτων 

7
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν 
αυτοκινήτων 

7 m3 x 100 m 4,70 700,00 3.290,00
 

8
Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, 
ωοειδών και κυκλικών αγωγών από υλικά και 
προσχώσεις 

8 Μ3 26,60 6.000,00 159.600,00
 

9
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

9 Μ3 6,36 160,00 1.017,60  

10 Καθαρισμός αγωγών DN 450-600 mm με χρήση 
αποφρακτικού μηχανήματος 10 ΜΜ 6,50 550,00 3.575,00  

11
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών, diesel ή 
βενζινοκίνητων, συγκροτημάτων  ισχύος 5,0 έως 
10,0 ΗΡ

11 h 9,30 40,00 372,00
 

12 Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ύψους 
έως 4 μ. 12 ΤΕΜ. 9,00 50,00 450,00

 

13 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων 
ύψους 4 - 8 μ. 13 ΤΕΜ. 25,00 100,00 2.500,00

 

14 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 8 - 12 μ. 14 ΤΕΜ. 87,50 110,00 9.625,00

 

15 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 12 - 16 μ. 15 ΤΕΜ. 140,00 400,00 56.000,00

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      1.967.796,45

 ΦΠΑ 24%      472.271,15

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ      2.440.067,60

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους της σύμβασης και ανώτατο όριο 
προσφοράς.
Τιμή αναφοράς:  1.967.796,45€  πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: Σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
             

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

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

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

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

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματούμενων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

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

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

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

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθμισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους  Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης.

1.1.7 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό της παροχής των υπηρεσιών, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παροχής των υπηρεσιών.

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

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

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

1.1.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται:
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(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 

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

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

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

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

(στ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή των εργασιών για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

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

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

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

1.1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων της παροχής των 
υπηρεσιών, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι 
δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών και εκπόνησης 
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης της παροχής των υπηρεσιών, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του 
Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης.

1.1.13 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο των 
εργασιών, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και 
οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
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1.1.14 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και διευθετήσεων 
για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

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

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

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

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

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

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

1.1.21 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισμού και υλικών κατασκευής της παροχής των υπηρεσιών (μίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 
σήμανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
κατασκευής της παροχής των υπηρεσιών), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος 
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 
εργασιών), σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δημοπράτησης.
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1.1.22 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.23 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 
Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.24 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου της  παροχής των υπηρεσιών μέχρι και την παραλαβή των εργασιών, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης.

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

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

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

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

1.1.27     Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την παραλαβή του.

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

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

Άρθρο 1:  Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από απορρίμματα 

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων από απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με χρήση χωματουργικών 
μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή 
παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 
ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων" με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης κλίμακας καθώς και όταν δεν 
υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση και 
μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους απόθεσης.

Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η επιμέτρηση θα γίνεται με 
την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών. Άλλως η επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου 
(χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση στοιχείων πραγματοποιούμενων δρομολογίων). Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής επίβλεψη εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιούμενων 
μεταφορών και η τήρηση των σχετικών στοιχείων. 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50 
cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 
ΠΡΣ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 6,72 €

 

Άρθρο 2 : Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση 

Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς αφαίρεση 
εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η 
προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να αποστραγγισθούν και να 
αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά 
τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, 
ή προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3 αποξηραμένων φυτικών καταλοίπων, εκτός 
αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, ως εξής:

[*] = 50 m3 (ή άλλο) x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης από 50 
cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 
ΠΡΣ.
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Τιμή ανά στρέμμα  (στρ.) πλήρως ολοκληρωμένου καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως  : Οκτακόσια είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά 

               Αριθμητικώς: 820,00 €

Άρθρο 3 : Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων από αδειοδοτημένη 
μονάδα δειαχείρισης ΑΕΚΚ

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) από την αδειοδοτημενη μονάδα διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην  ΚΥΑ  
36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ  1312Β/2010) όπως εξιδικεύονται στην Εγκύκλιο 4834 – 25/01/2013 του 
ΥΠΕΚΑ.

Ως «κόστος υποδοχής» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των 
υλικών αυτών και την περαιτέρω διαχείρισή τους. Διευκρινίζεται ότι η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα 
καθορίζει κατά περίπτωση το είδος και την ποσότητα των εκσκαπτώμενων υλικών που θα μεταφέρονται 
στις ΑΕΚΚ.

Επίσης, τα ευμεγέθη υλικά που προέρχονται από αποξηλώσεις στοιχείων κατά τη διάρκεια των εκσκαφών 
(π.χ. φρεάτια από σκυρόδεμα, υφιστάμενοι παλαιοί αγωγοί) θα τεμαχίζονται πριν τη φόρτωση και τη 
μεταφορά τους στη μονάδα ΑΕΚΚ. Τέλος, στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, 
υλικό, εξοπλισμός, κλπ. που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) επί αυτοκινήτου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Τρία ευρώ και μηδέν λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 3,00 €

Άρθρο 4 : Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων με ζεμπίλι, 
τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η 
απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Η τιμή έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο 
που περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη διακίνηση όπως εκσκαφή,  κλάδεμα κ.λ.π., που περιέχουν τη 
διακίνηση. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Τέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 4,00 €
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Άρθρο 5 : Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών

Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές υλικών εντός ρέματος με μονότροχο ή μικροφορτωτή 
(τύπου Bobcat ή παρεμφερούς) ανά 20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m. 

Η τιμή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις μεταφοράς  προϊόντων μέσα στον  ίδιο χώρο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 1,50 €

Άρθρο 6 : Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων εντός 
κλειστών ρεμάτων

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων με ζεμπίλι, 
τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η 
απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
Περιλαμβάνεται προσαύξηση για χρήση εξοπλισμού εξαερισμού και φωτισμού.

Η τιμή έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, άλλο άρθρο 
που περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη διακίνηση όπως εκσκαφή,  κλάδεμα κ.λ.π., που περιέχουν τη 
διακίνηση. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 6,50 €

Άρθρο 7 : Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 
χρήση δίτροχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπρόσθιας ανατροπής (mini dumpers), εντός 
κλειστού ρέματος ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. 

Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη 
τεκμηρίωση. Περιλαμβάνεται προσαύξηση για χρήση εξοπλισμού εξαερισμού και φωτισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγματος

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 4,70 €
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Άρθρο 8 : Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών από υλικά και 
προσχώσεις

Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε διαστάσεων από 
υλικά και προσχώσεις με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση.

Περιλαμβάνεται η φόρτωση των ανασυρομένων προϊόντων καθαρισμού επί αυτοκινήτου ή βυτίου και η 
μεταφορά προς οριστική απόθεση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 26,60 €

Άρθρο 9 : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση   

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από 
τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  
αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 6,36 €

Άρθρο 10 : Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης DN 450-600 mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος

Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, μήκους 
30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού και μέσων, 
όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια 
αναρρόφησης κλπ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των ιζημάτων,  η  
συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου Υδραυλικών Εργασιών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
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                 Αριθμητικώς: 6,50 €

Άρθρο 11 : Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητων, ισχύος 5,0 
έως 10,0 ΗΡ 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές 
αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''. Το άρθρο εφαρμόζεται 
εντός κλειστών ρεμάτων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της 

αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των 

εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος με βάση αναλυτικά στοιχεία 
καταγραφής του χρόνου απασχόλησης.

ΕΥΡΩ       Ολογράφως  : Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 9,30 €

Άρθρο 12 : Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ύψους μέχρι  4 m

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  : Εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 9,00 €

Άρθρο 13 : Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, 
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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 και μηδέν λεπτά 

               Αριθμητικώς: 25,00 €

Άρθρο 14 : Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

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 €

Άρθρο 15 : Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

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 και μηδέν λεπτά 

                 Αριθμητικώς: 140,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI– Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο Α-1ο:  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: «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων 
Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)».

 1.1.2     Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται  με τους όρους 
των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.).

 

1.2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

3. N. 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,  

4. Η 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», 

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

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

7. 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”,

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

9. Η Κοινή Απόφαση 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 η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες»]

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

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

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

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

14. Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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15. Η με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

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

17.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το 
σύνολο 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.

1.3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συμπληρώνονται  με τους  όρους των 
λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.).

Συμπληρωματικά προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο 1 «Ορισμοί» της Διακήρυξης, ισχύουν και οι παρακάτω 
ορισμοί:
Σύμβαση ή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: η σύμβαση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσιών, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 1.4.1.1  της παρούσας.
Χρόνος ή Διάρκεια Παροχής των υπηρεσιών: Ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται για την 
ολοκλήρωση της Παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο Α-2 της παρούσας 
Συγγραφής Υποχρεώσεων λαμβανομένων υπόψη αναλογικά και των αναφερομένων  στο N. 4412/2016, 
σχετικά με την αποδέσμευση του συνόλου της σχετικής εγγύησης.

Πρόστιμο ή Ποινική ρήτρα : Οι οικονομικές κυρώσεις που δικαιούται να επιβάλλει, καθ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης , η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της στον Πάροχο, για μη τήρηση όρων της 
σύμβασης.
Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης των εργασιών: Αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.6.1 του παρόντος τεύχους και είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των υπηρεσιών της 
σύμβασης, την παραλαβή και την πιστοποίηση αυτών καθώς και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων για μη 
τήρηση των όρων της σύμβασης.

1.4. ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.4.1      Γενικά

1.4.1.1 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 «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού 
και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», που αναλυτικά περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.

1.4.1.2  Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ της      
Περιφέρειας Αττικής 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.

1.4.2 Συμβατικό Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας των  ρεμάτων που 
εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής.

NUTS: EL301, EL302

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 και οι παρακάτω: 

1. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, απορριμμάτων, μπαζών ή 
αυτοφυούς βλάστησης.
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2. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν 
σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα 
δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των 
ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα 
απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. 
Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.

3. Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, 
έργα συναρμογής), δηλαδή απελευθέρωση της διατομής για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. 

Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής. Πέραν των ανωτέρω ρεμάτων του Παραρτήματος Ι, είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα 
ρέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της 
πρώην Νομαρχίας Αθηνών ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση του έργου είναι 
υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση. 

Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από απορρίμματα, μπάζα ή 
βλάστηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ο Πάροχος οφείλει να επισημαίνει και να 
ενημερώνει την Υπηρεσία για σημεία που χρήζουν προσοχής (π.χ. πρανή υπό κατάπτωση, σωληνώσεις 
αγνώστων δικτύων που καταλήγουν εντός ρέματος, κατασκευές που παρεμποδίζουν τη απρόσκοπτη ροή 
των υδάτων προς τα κατάντη).

Λόγω του ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί ως έργο δυσχερούς προμέτρησης είναι δυνατόν να δοθεί εντολή 
για εκτέλεση εργασιών με  ιδιαίτερη προσοχή λόγω του δύσβατου κάποιων περιοχών, χωρίς να δικαιούται 
ο ανάδοχος ιδιαίτερη αμοιβή.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης και για τις 
ποσότητες των προϊόντων του καθαρισμού, σύμφωνα με τον τρόπο επιμέτρησης ο οποίος αναφέρεται στο 
αντίστοιχο άρθρο στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, με την 
τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες κλπ.) χωρίς 
αμοιβή για αυτή τη σήμανση, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης.

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης απαιτηθεί για τα ανωτέρω τεχνικά 
έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης.

Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει κάποιες από αυτές 
μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν.

 1.4.3 Υπογραφή Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί με έγγραφο τον Πάροχο για την υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και 
σε προθεσμία σύμφωνα με το N. 4412/2016. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της εγκριτικής 
απόφασης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας στον Πάροχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης επιπλέον ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και 
να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου των εργασιών  (Δ.Τ.Ε.Π.Α - 
Τμήμα ΥΕ-ΛΕ) για θεώρηση και έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.9.2 της Διακήρυξης.

(2)  Έγγραφα ορισμού εκπροσώπου Παρόχου για την υπογραφή της σύμβασης.

(3)  Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.5 της παρούσας.

(4)  Έγγραφα ορισμού του διευθυντή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, βιογραφικό αυτού και 
δήλωση αποδοχής του διορισμού του.

(5)  Δήλωση διορισμού αντικλήτου ο οποίος θα είναι κάτοικος Αττικής και  θα γίνει αποδεκτός 
από τη Δ.Τ.Ε.Π.Α - Τμήμα ΥΕ-ΛΕ και δήλωση αποδοχής του διορισμού του από μέρους του 
αντικλήτου. 

(6)  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η έδρα της επιχείρησης, η ακριβής διεύθυνσή 
της και το φαξ επικοινωνίας.

(7) Σε περίπτωση που ο Πάροχος είναι Κοινοπραξία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, 
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Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Κοινοπραξίας. Επίσης Συμβολαιογραφική Πράξη 
Διορισμού Κοινού Εκπροσώπου της Κοινοπραξίας απέναντι στην Υπηρεσία, καθώς και του 
αναπληρωτή του .

(8) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης.

(9) Υπεύθυνη δήλωση του Παρόχου στην οποία θα δηλώνονται το στελεχιακό επιστημονικό 
προσωπικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης. Στην ίδια δήλωση θα 
αναγράφεται τουλάχιστον ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτούς 
όταν κάνουν βάρδια.

(10) Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή άλλες αντίστοιχες διευκρινιστικές Υπεύθυνες Δηλώσεις 
που θα απευθύνονται προς την Δ.Τ.Ε.Π.Α, με τις οποίες ο Πάροχος θα αναφέρει το όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις ή 
άλλες αντίστοιχες διευκρινιστικές Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα απευθύνονται προς την 
Δ.Τ.Ε.Π.Α,με τα οποία ο υπεργολάβος ή ο φορέας στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 
Πάροχος θα δεσμεύεται ότι αποδέχεται την συνεργασία, ως τρίτος φορέας ή υπεργολαβία (για 
την υπεργολαβία θα αναφέρεται αναλυτικά ποιο τμήμα της σύμβασης θα αναλάβει) με τον 
Πάροχο καθ' όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασής. Οι δηλώσεις αυτές, εφόσον 
είναι συνταγμένες σε ξένη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

1.5.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1 της Διακήρυξης  εφαρμοζόμενων των διατάξεων του 
άρθρου 72 του N. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το 
Φ.Π.Α. 

1.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.6.1 Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από μόνιμη τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης 
εργασιών (ομάδα ελέγχου) της υπηρεσίας που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τη σύμβαση 
(Δ.Τ.Ε.Π.Α Τμήμα ΥΕ- ΛΕ). 

1.6.2  Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό μόνιμης 
επιτροπής 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 εργοτάξια, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική 
έγκριση. 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.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- 
ΛΕ) στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

1.6.3  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.

1.6.4 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.

1.7. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

1.7.1 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 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.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης, 
τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.

1.7.2    Έγγραφα για τα οποία χρειάζονται την υπογραφή από τον Πάροχο ή αντίκλητό του (τεχνικό 
στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα) 
και έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, θα κοινοποιούνται στον πάροχο με όργανο της 
Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστική επιμελητή. Τα αναφερόμενα 
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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 στην  παρούσα 
Σύμβαση και αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας, όπως Πρωτοκόλλα Τμηματικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.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.

1.7.3      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.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- 
ΛΕ). Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.

1.7.4   Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου 
σύμβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της Δ.Τ.Ε.Π.Α. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι 
αποδεκτός από τη Δ.Τ.Ε.Π.Α. 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.Τ.Ε.Π.Α.  Η Δ.Τ.Ε.Π.Α 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-2ο :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ

2.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

              Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής 
ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)» ορίζεται σε  δώδεκα 
(12) μήνες από την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης.

               Ο Πάροχος εκτός  από την παραπάνω συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των            
υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος εκτός αυτής, να τηρήσει και επιμέρους αποκλειστικές και 
τμηματικές προθεσμίες.

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 Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.)

      Σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 
206 του Ν. 4412/2016. Όλες οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε 
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του εγγράφου της σύμβασης.

2.2.1.1 Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ο Πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία το Χρονοδιάγραμμα των εργασιών παροχής υπηρεσιών και το Οργανόγραμμα, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με το άρθρο Α-3 της παρούσας Ε.Σ.Υ. και της Τεχνικής Περιγραφής.

2.2.1.2 Με τη λήξη της Σύμβασης ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, το Μητρώο όπως 
αυτό προβλέπεται στο άρθρο Α-12 της παρούσας Ε.Σ.Υ.

 

2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, για την αποπεράτωση του όλου αντικειμένου ή 
διακεκριμένων τμημάτων αυτού προβλέπεται, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία.
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2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.4.1 Για κάθε ημέρα υπέρβασης σε κάθε μία από τις Τμηματικές Προθεσμίες (Αποκλειστικές και 

Ενδεικτικές) που ορίζονται ανωτέρω, για την οποία υπαίτιος είναι ο Πάροχος, θα επιβάλλεται σ’ 
αυτόν ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας 
παρακολούθησης και ελέγχου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό της 
σύμβασης. 

2.4.2 Ειδικότερα:

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,

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών 
αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της 
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

(ε) Η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμών, θα γίνεται το συντομότερο δυνατόν (το 
αργότερο εντός δύο ημερών) και τα προϊόντα αυτά θα οδηγούνται  από τον Πάροχο σε νόμιμους 
χώρους απόθεσης ή στο πλησιέστερο από τους χώρους παροχής υπηρεσιών μέρος, που επιτρέπει 
η Αστυνομία. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας θα επιβάλλεται στον Πάροχο, χωρίς 
άλλη προειδοποίηση ποινική ρήτρα υπολογιζόμενη ως ανωτέρω (παρ. γ) μέχρι την ολοκλήρωση 
των εργασιών.

    2.4.3 Περικοπή τιμήματος:

α) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται στον Πάροχο για την μη εκτέλεση ή την μη ορθή 
εκτέλεση εργασιών της σύμβασης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη. 

β) Όταν αναφερόμαστε σε ημέρες αυτές θα είναι πάντα ημερολογιακές.

γ) Περικοπές τιμήματος θα επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις των τμηματικών προθεσμιών 
.

2.4.4 Επίσης για εργασίες που απαιτούν άμεση επέμβαση, η Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) έχει το δικαίωμα 
με έγγραφη ή προφορική ειδοποίηση της, πέραν των προγραμμάτων, να δίνει εντολή στον πάροχο 
για την άμεση εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Σαν έγγραφη ειδοποίηση νοείται και η ενημέρωση μέσω του ημερολογίου των εργασιών.

Κάθε προφορική εντολή επιβεβαιώνεται μέσα σε δύο μέρες με εγγραφή σε ειδικό διπλότυπο 
έγγραφο, που το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον πάροχο, ο οποίος υπογράφει στο άλλο  που μένει 
στο στέλεχος που κρατάει η Υπηρεσία. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην  παράγραφο  αυτή 
μετριούνται σε εργάσιμες ημέρες. Ο Πάροχος οφείλει να ενημερώνει γραπτά (νοείται και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την έναρξη και τη λήξη του καθαρισμού για κάθε ρέμα ή τμήμα 
του ξεχωριστά.

2.4.5   Οι ποινικές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στους λοιπούς όρους 
των Τευχών Δημοπράτησης

2.4.6    Οι ποινικές ρήτρες που θα επιβάλλονται για οποιαδήποτε περίπτωση δεν ανακαλούνται
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Άρθρο Α-3ο:    ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1 Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη 
Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) το Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης των εργασιών παροχής υπηρεσιών 
«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)» 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 θα αναλύει ανά μήνα τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν, θα έχει 
συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα (Gantt).

Το χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνει:

3.1.1 α) Πίνακα κατ’ είδος εργασίας συνοπτικά των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών για το   

               σύνολο της παροχής υπηρεσιών. 

β) Πίνακας διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού 

           γ) Τεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω.

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 
δικτυωτής ανάλυσης των  παραπάνω παραγράφων.

3.3 Το Τμήμα Υδραυλικών Έργων- Λιμενικών Έργων εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) 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 το Τμήμα ΥΕ- ΛΕ 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.γ  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 πέμπτη (5η) 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 διμηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα 
φαίνεται η πρόοδος των εργασιών.

           Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή μαζί με τα 
προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως πχ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών 
επί μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε κλπ.) 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) θα 
συντάσσεται νέα ή νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα 
αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους.

           Σημειώνεται ότι η Τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από το χρονοδιάγραμμα και το οργανόγραμμα, 
είναι δεσμευτική κατά τη διάρκεια της σύμβασης και η απόκλιση των όσων αναγράφονται σ’ αυτήν  
χωρίς την έγκριση της εποπτεύουσας υπηρεσίας ή η μη υλοποίησή της, αποτελεί αιτία έκπτωσης 
του παρόχου. 

3.7  Στην ίδια προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, ο πάροχος υποχρεούται να υποβάλλει το 
οργανόγραμμα με τις ειδικότητες και τα ονόματα των υπαλλήλων που θα απασχολήσει για την 
υλοποίηση της σύμβασης.

Άρθρο Α-4 ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής με μέριμνα, δαπάνες 
και ευθύνη του παρόχου, θα τηρείται καθημερινά ημερολόγιο εργασιών, σε βιβλιοδετημένα 
διπλότυπα αριθμημένα φύλλα Α4, τα οποία θα συμπληρώνονται καθημερινά.

Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά 
στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τις 
εκτελούμενες εργασίες, τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων ελέγχου, τυχόν έκτακτα 
περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό με τη σύμβαση παροχής σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο υπογράφεται από την επιτροπή ελέγχου ή ενός εξ αυτών και τον εκπρόσωπο του 
παρόχου. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στο Τμήμα ΥΕ- ΛΕ.

Το Τμήμα ΥΕ- ΛΕ μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν τη συγκεκριμένη σύμβαση ή να ζητήσει από τον 
Πάροχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων.

Άρθρο Α-5 ο :    ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

5.1     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.

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

5.2.1 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.

5.2.2 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει 
τις ακόλουθες κυρώσεις :

✓ η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται με μονομερή  ενέργειά της, να του παρακρατήσει από τον 
πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που 
αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή 
συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η 
σχετική δικαστική απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει.

✓ Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

5.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

5.3.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Πάροχος φέρει την ευθύνη για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία 
εκτός αν αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π).

5.3.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία εύλογη προθεσμία τα 
ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και που οφείλονται σε 
υπαιτιότητά του. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, η Υπηρεσία αρχικά επιβάλλει ποινική 
ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.2.(γ) της παρούσας κι αν ο πάροχος δε 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο, έχει την επιφύλαξη πάντοτε 
του δικαιώματός του να κηρύξει τον Πάροχο έκπτωτο. 

5.3.3 Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για φθορά ή απώλεια υλικών 
και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.

5.3.4 Αντίθετα ο Πάροχος δικαιούται αποζημίωσης για ζημιές ή βλάβες των υπηρεσιών που τούτος 
παρείχε οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λπ.). Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στο Β’ Κεφάλαιο της παρούσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά Συμβατικά 
Τεύχη.

5.3.5 Για να αναγνωριστεί η αποζημίωση θα πρέπει ο Πάροχος να δηλώσει γραπτώς στη Υπηρεσία 
παρακολούθησης και ελέγχου το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την 
επανόρθωσή της κατά το μέτρο που μπορεί αυτή να εκτιμηθεί. Η δήλωση θα περιλαμβάνει επίσης 
υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, αίτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους και 
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αποδεικτικά της βλάβης. Η αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιείται από τον Πάροχο μόνον 
εφόσον δοθεί σχετική εντολή από τo Τμήμα ΥΕ- ΛΕ.

5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

5.4.1 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.

5.4.2 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.

5.4.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
Πάροχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.

5.4.4 Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία 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, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)

5.4.5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα 
προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν 2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά 
παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου μιας ή περισσοτέρων 
ασφαλιστικών  εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να ασφαλίζουν 
τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του 
έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

5.5 TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   Κ.ΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

5.5.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική 
υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το 
όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση 
καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική 
νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο.
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Παρόχου αναφέρεται στους 
κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

5.5.2 Επιπροσθέτως, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου 
της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις 
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.

5.5.3 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς 
ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται 
αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Παρόχου όσο και κατά του κράτους 
της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

5.5.4 Ο Πάροχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην 
υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν 
κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ.

Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία, το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής.

5.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ

5.6.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις διαταγές της Υπηρεσίας 
παρακολούθησης και ελέγχου Δ.Τ.Ε.Π.Α (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ). 

5.6.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί και προς τις προφορικές διαταγές της  ομάδας ελέγχου 
της Υπηρεσίας. Η προφορική διαταγή ενός εκ των τριών της ομάδας ελέγχου, καταχωρείται στο 
Ημερολόγιο, τούτος δε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία παρακολούθησης και 
ελέγχου για την έκδοση κανονικής διαταγής μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προφορική εντολή. 
Αν η έγγραφη διαταγή διαφοροποιείται ολικά ή μερικά από την προφορική διαταγή που δόθηκε, 
τότε οι εκτελεσθείσες εργασίες με βάση τη συγκεκριμένη εντολή, μέχρι την ημέρα κοινοποίησης της 
εγγράφου διαταγής της Υπηρεσίας στον Πάροχο, αναγνωρίζονται ως καλώς έχουσες 
πραγματοποιηθεί και καταβάλλεται στον Πάροχο η αντίστοιχη αποζημίωση.

5.6.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. Διευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών, μόνος υπεύθυνος 
είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Πάροχο 
από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

5.6.4 Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή 
εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Δ.Τ.Ε.Π.Α 
(Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή 
τους. Η Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημίες που προέκυψαν 
από εξωσυμβατικές ενέργειες του Παρόχου. 

5.6.5 Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν στην 
παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι 
οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των 
προβλεπομένων.

5.6.6 Απαγορεύεται αυστηρά στον Πάροχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με τη σύμβαση, ή τμήμα αυτής.

5.6.7 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση στους 
χώρους και στον εξοπλισμό που συντηρούνται από την παρούσα σύμβαση, οποιουδήποτε προσώπου 
που δεν είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί 
προφορική ή γραπτή άδεια από την Υπηρεσία. 

5.6.8 Ο Πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει και να φυλάσσει τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί σε αυτά 
και το προσωπικό του. Είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επ’ ωφελεία του 
εξοπλισμού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της επιτροπής ελέγχου και τρίτων, 
προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απώλειες που μπορεί να συμβούν .

5.6.9 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του 
εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που 
εύλογα θα απαιτηθεί από την ομάδα ελέγχου. Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα 
κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της ομάδας 
ελέγχου και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την 
εκτέλεση των εργασιών.

5.6.10 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την 
αιτία που το προκάλεσε, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς 
να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την 
εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.
Αν ο Πάροχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος 
και για λογαριασμό του Παρόχου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης, ο Πάροχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή 
οποιουδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, 
είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να 
εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν 
κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους.

5.6.11 Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται έκδοση αδειών, ο Πάροχος υποχρεούται να φροντίσει με 
μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του στην έκδοση των αδειών αυτών. Προς τούτο ο Πάροχος θα 
πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων 
των συναφών δικαιολογητικών) στην ομάδα ελέγχου.

5.6.12 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. 
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Άρθρο Α-6 ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.1 Πρωτοκόλλα τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών  (Π.Τ.Π.Υ)

6.1.1 Η τριμελής επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών στο τέλος κάθε μήνα και μέσα σε 
διάστημα πέντε το πολύ ημερών, υποχρεούται να συντάξει έκθεση στην οποία θα αναφέρεται η 
ποσότητα και η ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Η έκθεση θα συνυπογράφεται 
από όλα τα μέλη της επιτροπής και θα συνοδεύει τα  Πρωτόκολλα Τμηματικής Παραλαβής 
Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.), τα οποία συντάσσει ο πάροχος και θα περιλαμβάνονται οι υπολογισμοί, οι 
καταστάσεις, τα σκαριφήματα κ.λπ. για την πλήρη επιμέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

6.1.2  Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών μπορεί να γίνεται, με μακροσκοπική εξέταση, με 
πρακτική δοκιμασία και/είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που ενδείκνυται κατά την κρίση της 
επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από την Σύμβαση.

6.1.3 Η σύσταση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραπάνω αναφερθείσας ειδικής μόνιμης 
Επιτροπής (ομάδα ελέγχου), της οποίας καθήκον είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
υπηρεσιών που θα παρέχονται από τον Πάροχο, θα γίνει με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016. 

6.1.4 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών  δεν περιορίζει τις 
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και της Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής, για τον 
επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συμβατικών κονδυλίων που επιμετρήθηκαν.

6.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

6.2.1 Η πληρωμή του Παρόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
εξής:

6.2.1.1 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που 
έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών ή των εντολών που έχει 
λάβει από την υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου. 

6.2.1.2  Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής της 
αμοιβής του παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την 
σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.

6.2.1.3 Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που τυχόν ορίζει η σύμβαση για τις 
τμηματικές πληρωμές, ο πάροχος συντάσσει λογαριασμό των οφειλόμενων από τις 
εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν, συνοδευόμενη από την έκθεση της υπηρεσίας 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.1.1 της παρούσας. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις 
καταμετρήσεις των εργασιών και στα Π.Τ.Π.Υ. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό εργασίες άρθρων που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για τμήματα της σύμβασης 
που, κατά την κρίση της επιτροπής ελέγχου και παρακολούθησης, δεν ήταν δυνατή η 
σύνταξη επιμετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματά της, 
επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσωρινών 
επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η τελευταία αυτή 
εξαίρεση γίνεται μόνο για τον πρώτο μήνα, μετά την εκτέλεση της εργασίας. 

6.2.1.4 Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημιτελείς εργασίες μπορεί να περιληφθούν 
στο λογαριασμό με έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, τυχόν 
διακοπή τους, δε θα κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται σε 
χωριστό μέρος του λογαριασμού και περιλαμβάνονται με προσωρινή τιμή μειωμένη, ώστε 
να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της 
προβλεπόμενης τιμής.

6.2.1.5 Στο λογαριασμό μπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση 
της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες 
των υλικών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των προσεχών εργασιών του εγκεκριμένου προγράμματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στη σύμβαση. Οι  ποσότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα 
εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις 
αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαριασμούς υλικά ο πάροχος 
έχει ακέραιη την ευθύνη, μέχρι την ενσωμάτωσή τους και την παραλαβή των εργασιών.  Η 
τιμή των υλικών είναι ενσωματωμένη στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου της παρούσας 
σύμβασης.

6.2.1.6  Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και 
ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση 
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν 
σε βάρος και για λογαριασμό του παρόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν 
έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.
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6.2.1.7 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή 
συνοδεύονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν από την αρχή της σύμβασης, το συνοπτικό πίνακα του υπολογισμού της 
αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν 
ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο 
λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς.

6.2.1.8 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) 
που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν είναι ανάγκη, μέσα σε έναν (1) μήνα. Αν ο 
λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι 
δυσχερής η διόρθωσή του, η υπηρεσία, με διαταγή της προς τον πάροχο, επισημαίνει τις 
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και ζητεί την ανασύνταξη και 
επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο 
του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον 
πάροχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού θα γίνει από την επιτροπή ελέγχου και 
παρακολούθησης. Η επιτροπή υπογράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι 
ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές 
σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο 
λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το νόμο και την 
εφαρμογή της σύμβασης. Ο λογαριασμός, μετά τον έλεγχο, εγκρίνεται από τo Τμήμα ΥΕ- 
ΛΕ και έτσι εγκεκριμένος αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του παρόχου.

6.2.1.9  Για την πληρωμή της δαπάνης των εργασιών επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλμάτων 
προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική 
διάταξη.

6.2.1.10 Επιτρέπεται η εκ μέρους του παρόχου της σύμβασης εκχώρηση χρηματικής  απαίτησης, για 
την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εργασιών, σε αναγνωρισμένες τράπεζες 
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων για την 
εκτέλεση της σύμβασης εκ του οποίου προέρχεται η απαίτηση ή εργάτες και υπαλλήλους 
που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του. Για την κατάσχεση και 
εκχώρηση της αμοιβής του παρόχου, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση 
κατά της απαιτήσεως της αμοιβής του παρόχου, μπορεί πάντα να συμψηφίζονται 
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής κατά του παρόχου, προερχόμενες από 
την εκτέλεση άλλων εργασιών και μέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε 
πιστοποίηση εκτελούμενης εργασίας. 

6.2.1.11 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον πάροχο κατά τη διάρκεια των εργασιών με βάση τις 
πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που 
εκκαθαρίζεται μετά την οριστική παραλαβή.

6.2.1.12 Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά για κάθε ρέμα που καθαρίζεται 
(προσωρινή και οριστική παραλαβή). Με την ολοκλήρωση καθαρισμού ενός ρέματος ο 
ανάδοχος θα καταθέτει στην Υπηρεσία άμεσα την αναλυτική επιμέτρηση και το 
Πρωτόκολλο Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών. Η Επιτροπή 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής μέσα σε τρείς μέρες από την έγκριση της αναλυτικής 
επιμέτρησης και του Π.Τ.Π.Υ θα παραλαμβάνει τις εργασίες. Προϋπόθεση πληρωμής των 
λογαριασμών του έργου, είναι όλα τα παραπάνω. 

6.2.2   Οι ποσότητες που θα περιλαμβάνονται στη Συνοπτική Επιμέτρηση, θα πρέπει να έχουν 
προηγουμένως παραληφθεί με Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Υ.) από 
την αρμόδια Επιτροπή  (ομάδα ελέγχου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.1.1 του 
παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ.

6.2.3      Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται επίσης όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται με την 
κείμενη Νομοθεσία (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νόμιμες κρατήσεις, κ.λπ.). Αν 
συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κ.λπ. (κατά τους όρους αυτής της 
Ε.Σ.Υ. και των λοιπών όρων δημοπράτησης) αυτές θα απομειώνουν το πιστοποιούμενο ποσό.

6.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Δεν προβλέπεται.

6.4 ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

6.4.1  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.   

6.4.2  Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
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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.

6.4.3  Στους λογαριασμούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

6.4.4  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Παρόχου βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο Α-7ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ–ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ     ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εάν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών παραστεί ανάγκη να εκτελεστούν 
επείγουσες πρόσθετες εργασίες, αυτές θα εκτελεστούν στα οικονομικά πλαίσια της σύμβασης χωρίς 
περαιτέρω αποζημίωση και εφόσον εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους. Για την έγκριση 
αυτή η Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου (Τμήμα ΥΕ- ΛΕ) συντάσσει τεχνική περιγραφή των 
εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος. Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές.

Άρθρο Α-8ο :    ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ  

Σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα κάτωθι:

8.1 Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον Πάροχο διαταγής της Αναθέτουσας Αρχής της 
σύμβασης για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται 
μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.

8.2 Ο Πάροχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης:

α. Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από 
τρεις (3) μήνες με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται 
διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών.

β. Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε με διαταγή είτε από υπαιτιότητα 
της Αναθέτουσας Αρχής για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της 
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του παρόχου στη 
δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωμών η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά 
δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.

γ. Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του παρόχου υπερβεί την οριακή 
προθεσμία.

8.3 Αν υπάρχει υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, για διακοπή των εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει 
την ειδική δήλωση διακοπής των έργων στον προϊστάμενο του Τμήματος ΥΕ- ΛΕ.

Με τη δήλωση αυτή:

α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.

  β) Δίνονται στοιχεία για τις ποσότητες των εργασιών της σύμβασης που πραγματοποιήθηκαν  
μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται οι εργασίες που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για κάθε μία από 
αυτές η έλλειψη δυνατότητας πραγματοποίησης τους, λόγω της υπαιτιότητας της Αναθέτουσας 
Αρχής, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, 
δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

8.4 Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παράγραφο 8.3 το Τμήμα ΥΕ- ΛΕ εξακριβώνει 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή 
απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης.

8.5 Αν περάσει διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την επίδοση της ειδικής δήλωσης του 
παρόχου, για διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ή δύο (2) μηνών, σε 
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο πάροχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων συνεκτιμώνται για το 
σχηματισμό γνώμης στο αίτημα του παρόχου.
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8.6 Σε περίπτωση που ο πάροχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής 
προθεσμίας με υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, η απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Α. πρέπει να 
κοινοποιηθεί στον πάροχο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μέχρι τότε, όπως και σε 
περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται μέχρι την επίλυση της σχετικής 
διαφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8.7 Το δικαίωμα του παρόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
από το στοιχείο 8.2.α΄ και από την πρώτη περίπτωση του στοιχείου 8.2.β, ασκείται μόνο μετά 
πάροδο τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά 
σχετικά με την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. 
Η αίτηση επιδίδεται στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. Για την αίτηση αποφασίζει η  Οικονομική Επιτροπή.

8.8 Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την επίδοση της αίτησης στη Δ.Τ.Ε.Π.Α, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή 
της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις 
διάλυσης της σύμβασης, ο πάροχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και 
της οριστικής παραλαβής μαζί με την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου 
εγγύησης.

8.9 Σε όλες τις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση από την Αναθέτουσα Αρχή και υπό την 
προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεστεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία 
τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η 
σύμβαση με αίτηση του παρόχου, καταβάλλεται στον πάροχο, εκτός από την αξία των εργασιών 
που έχουν εκτελεσθεί:

α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. 
Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβαλλόταν η 
παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών  σε συνδυασμό με τις τυχόν 
ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης σύμβασης, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή 
προμήθεια υλικών.

β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον 
πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για τη σύμβαση εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η 
τυχόν χρησιμοποίησή τους από τον πάροχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής 
τους.

γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις 
εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και 
ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και 
του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη 
συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος των εργασιών, ο χρόνος αποδέσμευσης του παρόχου και η 
ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 
700 του Αστικού Κώδικα.

Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου 
προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής των εργασιών και καθορίζεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της υπηρεσίας κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής.

Άρθρο Α-9ο :   ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ /ΘΑΝΑΤΟΣ  

9.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ

Όταν ο Πάροχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή των αντίστοιχων 
άρθρων της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών 
Τευχών, ο πάροχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

9.2         ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ

9.2.1. Αν ο πάροχος πτωχεύσει, η σύμβαση διαλύεται αυτοδίκαια.

9.2.2.  Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή μερικών από τα μέλη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της παρούσας παραγράφου. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η 
κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την Αναθέτουσα Αρχή και η εργολαβία συνεχίζεται 
υποχρεωτικά για το σύνολο των εργασιών από το άλλο μέλος μόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι 
της αναθέτουσας αρχής τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πτώχευσε και που 
απορρέουν από την εργολαβική σύμβαση. Αν τα μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, 
η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από τα λοιπά μέλη. Τυχόν απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις του μέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει τη σύμβαση έναντι του μέλους που 
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πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται 
ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων μελών της κοινοπραξίας. Αν 
κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα μέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή 
εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι’ αυτόν.

9.2.3. Αν ο πάροχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται 
αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η αποπεράτωση των εργασιών από τους 
κληρονόμους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματα του παρόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να 
υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του παρόχου.

9.2.4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία 
με τις ατομικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν μέλη 
της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν με τις ατομικές τους 
επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς την Αναθέτουσα Αρχή 
και η σύμβαση συνεχίζεται για το σύνολο των εργασιών υποχρεωτικά από το άλλο μέλος που 
αναλαμβάνει απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού που 
πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την σύμβαση μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και 
του άλλου μέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα 
μέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών 
που αναλαμβάνουν απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο Α-10ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  – ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

10.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

10.1.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου της σύμβασης, η επιτροπή ελέγχου και 
παρακολούθησης αναφέρει στη υπηρεσία αν οι εργασίες έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί 
ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση ή αν οι εργασίες δεν έχουν 
περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα αυτές που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες 
έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος του Τμήματος ΥΕ-ΛΕ της Δ.Τ.Ε.ΠΑ. εκδίδει βεβαίωση για το 
χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). Η βεβαίωση περάτωσης 
των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των επόμενων άρθρων.

10.1.2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο ελλείψεις που δεν 
επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των εργασιών, ο προϊστάμενος του Τμήματος ΥΕ-ΛΕ της Δ.Τ.Ε.Π.Α 
γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον πάροχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει 
εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 
εκδίδεται μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 
περατώθηκε η σύμβαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.

10.1.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν 
δεν περατώθηκαν από τον πάροχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών 
ελλείψεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, 
οι διατάξεις περί έκπτωσης παρόχου.

10.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Η Τελική Επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση όλων των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά. 
Στην Τελική Επιμέτρηση εκτός της ανακεφαλαίωσης όλων των γενομένων Τμηματικών Παραλαβών 
των Υπηρεσιών, μπορεί να συμπεριλάβει και κάθε άλλο ενδεχόμενο αίτημά του που προέκυψε από 
την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

10.3       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, στις υποχρεώσεις του Παρόχου 
περιλαμβάνεται χωρίς αυτός να δικαιούται ιδιαίτερο τίμημα πέρα από τα προβλεπόμενα στο 
Τιμολόγιο, οτιδήποτε απαιτηθεί για την υλοποίηση της σύμβασης.  

10.4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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10.4.1  Λόγω της ειδικής φύσης της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο   6.2.1.12 
της παρούσας Ε.Σ.Υ 

10.4.2  Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Πάροχο, τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια 
υποβάλλεται για έγκριση στην Δ.Τ.Ε.Π.Α, με όποιες ενδεχόμενες ενστάσεις και/είτε επιφυλάξεις του 
Παρόχου, ως προς το περιεχόμενό του.

10.4.3  Η παραλαβή ολοκληρώνεται μετά την τελεσίδικη έκδοση Απόφασης από την Δ.Τ.Ε.Π.Α, με την 
οποία εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής.

Άρθρο Α-11ο :   ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ      

11.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

              Επιπλέον των αναφερόμενων στην παρ 5.4.5 της παρούσας

11.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του  και να 
συμμορφώνεται  με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης 
των ασφαλιστικών συμβάσεων.

11.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και 
να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

11.1.3  Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

11.1.4  Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Παρόχου που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο Πάροχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο 
πάνω  ασφαλιστηρίων.

11.1.5 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :

• θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως

• θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου 
και της υπολοίπου Ε.Σ.Υ και

• θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Αναθέτουσα Αρχής.

Η έγκριση της αναθέτουσας αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής 
ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του 
παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Ε.Σ.Υ.

11.1.6  Η εκ μέρους του Παρόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος 
και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων  της ασφαλίσεως , θα 
γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

11.1.7  Ο Πάροχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι  γενικοί όροι ασφαλίσεως  και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το ΠΔ 237/86, 
ευθύνη των ασφαλιστών έναντι  τρίτων , η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

11.1.8  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε  χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν για τη παρούσα σύμβαση και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερείς συμβάσεις 
χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης  και η  Ελληνική Νομοθεσία.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, 
ο δε Πάροχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς 
ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο  συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται  
ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας  και σημείωμα 
που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.

11.1.9 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.

11.1.10   α. Ο Πάροχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει η 
Αναθέτουσα Αρχή., υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης  και τις εν συνεχεία έρευνες  και 
μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως Πάροχος.
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Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κ.λπ. από 
τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στους χώρους της 
σύμβασης από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Πάροχος υποχρεούται να 
ενημερώνει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή όσο και τους ασφαλιστές του.

β. Η Αναθέτουσα Αρχή  έχει  το  δικαίωμα 

• να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Πάροχος

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και   ελέγχων

Η υπό της αναθέτουσας αρχής άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του 
Παρόχου για οποιασδήποτε φύσης  αποζημιώσεις.

γ.  Κατά  την υποβολή του Ασφαλιστηρίου  συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος  άρθρου  
της Ε.Σ.Υ. περί “ Ασφαλίσεων”  και ότι με το ασφαλιστήριο  καλύπτονται  πλήρως και χωρίς καμιά 
εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο  της Ε.Σ.Υ.

Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με 
ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Παρόχου. 
Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν  
πληρεξούσιος.

11.2     ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

11.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 
σύμβασης, ή αμφότερα, ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική 
ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που Πάροχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει  κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σαν μη 
συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές  απαιτήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται  να συνάψει 
στο όνομα και με δαπάνες του Παρόχου την(τις) αντίστοιχη( ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση( εις), 
στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 
Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της( των) σύμβασης (εων) θα καταβληθούν από 
τον Πάροχος εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  Σε περίπτωση που 
παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα : 

• να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς το 
Πάροχο, αν υπάρχει.

• ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

• ή  να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό ( με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται :

για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και για τα λοιπά  έξοδα από την 
ημερομηνία κοινοποίησης  προς τον Πάροχο των οφειλόμενων ποσών.

11.2.2 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 
ποσό των ασφαλίστρων, η Αναθέτουσα Αρχή, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση  και για 
λογαριασμό του Παρόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του.

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής είσπραξη των ποσών των 
ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα 
με την παρ. 11.2.1. Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής 
των ασφαλίστρων.

11.2.3   Ο Πάροχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους 
των ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, ο Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα
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• να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Πάροχο

• ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.

11.2.4   Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Πάροχος συνάψει ασφαλιστική σύμβαση, 
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, ο Πάροχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη 
εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση δυστροπίας του Παρόχου, θα υπολογίσει το 
αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Πάροχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν 
προβλέπεται προσεχής πληρωμή, η Αναθέτουσα Αρχή θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις που έχει στα χέρια της.

11.2.5   Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Παρόχου, η 
σύμβαση, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων 
κινδύνων από την Αναθέτουσα Αρχή και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 
Πάροχο.

11.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

11.3.1 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 
περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης, θα γίνει πριν από την υπογραφή 
της σύμβασης.

11.3.2 Στην κατηγορία  αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων 11.5.1, 
11.5.2 και 11.5.3 .

11.3.3 Ο έλεγχος από την Αναθέτουσα Αρχή θα αφορά :

την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Ε.Σ.Υ.

11.3.4 Σε περίπτωση αδυναμίας του Παρόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση που να καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου της Ε.Σ.Υ. πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει 
να προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover 
Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα 
περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

11.3.5 Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Πάροχο, έτσι ώστε η ασφαλιστική 
σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και να γίνει δεκτή από την 
Αναθέτουσα Αρχή, συνεπάγεται αφ’ ενός ανέκκλητη ποινική ρήτρα 3.000 ΕΥΡΩ, αφ’ ετέρου τη 
διαδικασία σύναψης από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του 
Παρόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, 
πληρωμή ασφαλίστρων, κ.λ.π., όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παραγρ. 11.2.1.

11.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

11.4.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το 
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νομοθεσία   (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ)

11.4.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ).

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε 
σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 
Παρόχου.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.

11.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.11.4.1 και 11.4.2, ο δε 
Πάροχος υποχρεούται να παρέχει στον Αναθέτουσα Αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων.

11.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
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11.5   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

11.5.1 Ασφάλιση  έναντι  υλικών  ζημιών

α. Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου” και σύμφωνα με τους 
όρους των Τευχών Δημοπράτησης της σύμβασης, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη 
συνολική αξία της υπό υλοποίησης σύμβασης, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί  στο τεύχος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω 
αναπροσαρμογές του αρχικού συμβατικού ποσού.

β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, 
μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, 
κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή 
/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, 
ανθρώπινο λάθος κλπ).

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:

- Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εμφάνισης.

- Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με τη σύμβαση ατυχήματα και ζημιογόνα 
συμβάντα.

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους 
μέχρι την ενσωμάτωσή στους χώρους εργασιών.

γ. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει  και την περίοδο υποχρεωτικών εργασιών επιτήρησης – άρσης 
βλαβών. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την 
Οριστική Παραλαβή των εργασιών.

δ. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μη περιλαμβάνει ζημιές (οι οποίες εξαιρούνται 
διεθνώς) προκαλούμενες από τις ακόλουθες - και μόνο αυτές - αιτίες.

• Ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση 
ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.

•  Ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από 
καύση πυρηνικού καυσίμου.

•  Ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με 
ταχύτητα ίση  προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική  ταχύτητα. 

•  Πρόστιμα ή / και ποινικές ρήτρες.

ε. Ο Πάροχος υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την 
αναπροσαρμογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με την πραγματική 
αξία της σύμβασης.

στ. Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υπασφάλισης. 

ζ. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι μόνιμες ή / και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώς επίσης και 
ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή των χώρων εργασιών,  που θα χρησιμοποιηθεί  για τη 
σύμβαση, σύμφωνα με σχετική περιγραφή τους από τον Πάροχο. 

11.5.2     Ασφάλιση   Αστικής   Ευθύνης   έναντι  Τρίτων

α. Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Παρόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και 
ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της περιόδου της σύμβασης εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών στους χώρους εργασίας και 
διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια 
των συμβατικών υποχρεώσεων του Παρόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων και 
πρόκλησης υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου  1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις 

β. Διάρκεια της Ασφάλισης

Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική 
Παραλαβή της.

γ. Όρια  Αποζημίωσης

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης, θα είναι τα ακόλουθα:

 Για υλικές ζημιές ( θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 300.000 ΕΥΡΩ/περιστατικό

• Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτομο 300.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό

 Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  μετά από ομαδικό ατύχημα, 

 ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων  900.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό

• Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών θα είναι κατ’ ελάχιστον 
4.500.000 ΕΥΡΩ

(2) Ο Πάροχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 
Επιτήρησης το επιπλέον δίμηνο). Το ανώτατο  αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα 
ανέρχεται στο 50% του  αντίστοιχου ποσού, το οποίο  ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης της 
σύμβασης.

(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Παρόχου για την περίπτωση 
ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση της σύμβασης. Τα 
όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από  100.000 ΕΥΡΩ / άτομο, 300.000 ΕΥΡΩ / 
ομαδικό ατύχημα και 600.000 ΕΥΡΩ για όλη την περίοδο ασφάλισης.

11.5.3    Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισμού “ Κατά Παντός Κινδύνου”

α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο “ κατά παντός κινδύνου” θα καλύπτεται και ο Κύριος ή 
Βασικός (Ειδικός και Συνήθης “ Βαρέως Τύπου “) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί στις εργασίες της Σύμβασης.

β . Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την 
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 
για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια,  αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον 
ίδιας  δυναμικότητας.

γ . Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς ( 
εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.

δ . Ο Πάροχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον Αναθέτουσα 
Αρχή  αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την 
περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 11.5.1.δ.

ε . Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους 
αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή των εργασιών. Η ευθύνη 
των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή των 
εργασιών μέχρι  την απομάκρυνσή τους από αυτό .

11.6    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

11.6.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των 
εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

11.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο 
Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Δ.Τ.Ε.Π.Α. για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.

11.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  εγγράφως, 
χωρίς  τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.
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11.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ. 11.5 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι 
ακόλουθοι ειδικοί όροι:

11.7.1  “Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Πάροχος και το πάσης φύσεως 
προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια 
της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς επίσης και η Αναθέτουσα Αρχή, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι 
Μελετητές.

11.7.2    Η Αναθέτουσα Αρχή, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι 
της Αναθέτουσας Αρχής ( και /ή των Υπηρεσιών της ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  
Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την 
εφαρμογή του παραρτήματος “ Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο 
καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.

11.7.3    Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά :

-  του Παρόχου

- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του

- και / ή της Αναθέτουσας αρχής

- και / ή των υπηρεσιών που εκπροσωπούν την Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσιών και / ή των 
Συμβούλων τους

- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή 
παράλειψη των παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε από  
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κ.λπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

11.7.4   Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης τμημάτων της σύμβασης, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Πάροχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., 
αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση 
της Υπηρεσίας.

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα 
και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Πάροχο) 
η απαίτηση του Παρόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης 
εκχωρείται στην Υπηρεσία  και η ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται 
να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το 
σκοπό αυτό.

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Παρόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση.

11.7.5   Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των 
Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 
ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.

11.7.6   Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με 
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Πάροχο, όσο και προς την Δ.Τ.Ε.Π.Α.

11.7.7   Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 11.5 θα καλύπτεται  και η ευθύνη της 
Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 
922 του Αστικού Κώδικα ( Ευθύνη Προστήσαντος).

Άρθρο Α-12ο  :   ΜΗΤΡΩΟ 

12.1 Γενικά
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α. Ο Πάροχος σε συνδυασμό με την παράγραφο 2.2.1.2  του άρθρου 2  της παρούσας  είναι 
υποχρεωμένος, της δαπάνης ανηγμένης στις τιμές προσφοράς του, να συντάξει το Μητρώο 
παροχής υπηρεσιών, όπως αυτό θα εκτελεστεί τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:

β. Η σύμβαση θα  θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί, αν δεν υποβληθεί στην Υπηρεσία 
παρακολούθησης και ελέγχου μετά το  πέρας των εργασιών το Μητρώο, σε δύο (2) αντίγραφα 
και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

12.1.1 Τρόπος σύνταξης.

Για τη σύμβαση αυτή θα συνταχθούν και σε ηλεκτρονική μορφή:

1. Απόσπασμα χάρτου: σε κλίμακα 1:1000 και θα  δείχνεται η θέση των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν.

2. Στο μητρώο θα υπάρχει φωτογραφικό υλικό {εκτυπωμένο σε σελίδες μεγέθους Α4 (4 
φωτ./σελίδα) και ταξινομημένο ημερολογιακά ανά μήνα}, με τις επιφάνειες των χώρων πριν και 
μετά την επέμβαση του παρόχου από τις εργασίες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο B-1 ο: 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 

1.1.1 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 υγεία των εργαζομένων.

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 κατάλληλων πινακίδων ή φωτεινών 
σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων 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.
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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 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.λ.π.

✓ 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.λ.π.). 

✓ Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τις 
απαιτούμενες άδειες ανάλογα με τις εργασίες στις οποίες απασχολείται 

✓ 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.

Άρθρο Β-2ο   :   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ  

2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΠΑΡΟΧΟ

2.1.1 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. Επίσης θα καταθέσει στην Υπηρεσία προς έγκριση μέσα σε (15) δεκαπέντε 
ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης το Οργανόγραμμα (τεχνικό προσωπικό, μέσα, Δ/ντή 
του Έργου. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για 
τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Πάροχος υποχρεούται να το 
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην 
έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
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2.1.3 Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του Παρόχου με πρόσθετο προσωπικό, 
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

2.1.4 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Παρόχου σε καμμία 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.

2.2   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

2.2.1 Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Πάροχος, ισχύουν τα παρακάτω :

Ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα κατανεμημένα, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
σύμβασης, τεχνικά στελέχη (Διπλωματούχο Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, Γεωπόνο Γεωπονικής 
Σχολής ή Πτυχιούχο Δασολόγο) 

Το προσωπικό αυτό θα βρίσκεται συνεχώς επί τόπου κατά την περίοδο των επιμέρους 
κατασκευών και θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την παρούσα σύμβαση.

2.2.2 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 Πάροχος 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 .

2.2.3 Το προσωπικό  αυτό θα είναι  ενταγμένο στο οργανόγραμμα που είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλει ο πάροχος.

Άρθρο Β-3ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.

3.1    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

3.1.1 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 
αναγκαία μέτρα, και σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές 
ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ’ αυτές. Θα 
ασφαλίσει επίσης την Αναθέτουσα Αρχή έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των 
ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.

3.1.2 Η πιο πάνω υποχρέωση του παρόχου εκτείνεται σ’ όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, 
όπως λ.χ. άκρα έργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, δρόμοι που 
χρησιμοποιούνται κλπ.

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

3.2.1 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 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.
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Ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το εργοτάξιο ή το 
γύρω 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.

3.2.2 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..

3.2.3 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.

3.2.4 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.

3.2.5 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.

3.2.6 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.

3.2.7 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.

3.2.8 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.

3.2.9 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.
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3.2.10 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.

3.2.11 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.Τ.Ε.Π.Α, τις 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 του 
Τμηματός ΥΕ- ΛΕ Δ.Τ.Ε.Π.Α, 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.

3.2.12 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 (ΕΥΔΑΠ - 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-4ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4.1    ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

4.1.1 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.

4.1.2 Επίσης ο Πάροχος υποχρεώνεται, εφόσον διαταχθεί να κατασκευάσει, ή να ανακαινίσει 
προσωρινές παρακαμπτήριες, σύμφωνα με εντολές της Yπηρεσίας που διευθύνει τη σύμβαση για 
την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών.

4.2 ΣΗΜΑΝΣΗ

4.2.1 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.

4.2.2 Για την σήμανση ισχύει η απόφαση με αριθμ ΔΙΠΑΔ/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 946Τβ/9-7-2003) 
του  ΥΠΕΧΩΔΕ «’Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».

4.2.3 Εφόσον δεν λαμβάνονται τα προαναφερθέντα μέτρα, και εκτός από τις αστικές και ποινικές 
κυρώσεις τις οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Πάροχος, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες από την 
Υπηρεσία, όπως παρακάτω:

Για κάθε επιμέρους εργασία και για κάθε μέρα κατά την οποία θα διαπιστώνεται από την 
επιτροπή ελέγχου και πιστοποίησης εργασιών, ή τους άμεσους Προϊσταμένους της ατελής 
σήμανση των εκτελουμένων έργων, ή γενικά πλημμελής συμμόρφωση του Παρόχου στα 
προαναφερθέντα μέτρα ασφάλειας, επιβάλλεται στον Πάροχο πρόστιμο, από τον Προϊστάμενο 
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του Τμηματός ΥΕ- ΛΕ Δ.Τ.Ε.Π.Α. που παρακολουθεί και ελέγχει  τη σύμβαση, ή το νόμιμο 
αναπληρωτή αυτού, υπό μορφή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2.3.2.γ.

Η επιβολή του παραπάνω προστίμου μπορεί να επαναλαμβάνεται για κάθε περίπτωση και μέρα, 
μέχρι τη συμμόρφωση του Παρόχου, και παρακρατείται από τον αμέσως προσεχή λογαριασμό. 
Τα παραπάνω πρόστιμα τα οποία έχουν παρακρατηθεί προσωρινά, οριστικοποιούνται, μειώνονται 
ή διαγράφονται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής, ύστερα από αίτηση του Παρόχου, η οποία 
υποβάλλεται δια της Υπηρεσίας που παρακολουθεί τη σύμβαση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της επιβολής του προστίμου.

4.2.4 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 λογαριασμό του  Παρόχου.

4.2.5 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει με δαπάνες του ειδική μελέτη σήμανσης για την 
εξυπηρέτηση της εκτρεπόμενης κυκλοφορίας σε κάθε φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα 
πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση από την Υπηρεσία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακές μέρες πριν από την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης εργασιών.

Επισημαίνεται ότι η σήμανση θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διακεκριμένες φάσεις κατασκευής 
των εργασιών.

4.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

4.3.1 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

4.3.2 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, σιδηροδρομικών συρμών , 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.

4.3.3 Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά του παρόχου περιλαμβάνονται ανηγμένα 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.

4.3.4 Στις υποχρεώσεις του Παρόχου είναι και οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών που 
απαιτούνται για προσπέλαση προς τις πηγές υλικών, καθώς επίσης και οι δαπάνες κατασκευής και 
συντήρησης των προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων οδών που θα χρειαστούν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων για να εξυπηρετείται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία 
που διενεργείται για την κατασκευή της οδού.

4.3.5 Επισημαίνεται  ότι οι οποιεσδήποτε εργασίες σε υπάρχουσες οδούς θα γίνουν πάντοτε με κριτήριο 
εξασφάλισης κυκλοφορίας 2 λωρίδων (μία ανά κατεύθυνση).

4.3.6 Στην περίπτωση κατά την οποία οι τυχόν εκτροπές της κυκλοφορίας σε άλλους δρόμους της 
περιοχής απαιτήσουν την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για τους δρόμους αυτούς, αυτές 
θα εκτελεστούν από τον πάροχο, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και βάσει σχετικής 
εγκεκριμένης μελέτης από τον πάροχο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιφράξεις εργοταξιακών χώρων, 
αναλάμποντες σημαντήρες, σήμανση εκτροπής κυκλοφορίας κλ.π., δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.

4.4    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

4.4.1 Για αυτοκινητοδρόμους ή για εθνικές οδούς (περιλαμβανομένων και των περιφερειακών 
περιαστικών αρτηριών και εν λειτουργία σιδηροδρομικών γραμμών).

α. Για τις οδούς αυτές δεν θα επιτραπεί διακοπή κυκλοφορίας ακόμη και ολιγόλεπτη. Κατ’ 
εξαίρεση και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας θα είναι δυνατόν σε εξαιρετικά δυσχερείς 
περιπτώσεις να γίνουν διακοπές  εξαιρετικά περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ύστερα από 
προαναγγελία για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
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β. Για οδούς με δύο ή περισσότερες λωρίδες που εξυπηρετούν την συγκεκριμένη κατεύθυνση 
κυκλοφορίας, θα είναι δυνατόν να γίνουν εργασίες σε ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής με 
περιορισμό του αριθμού των κυκλοφορουμένων λωρίδων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
δημιουργηθούν  σημαντικές κυκλοφοριακές δυσχέρειες και με την απαραίτητη προϋπόθεση να 
έχει γίνει πλήρης σήμανση, ακόμη και ηλεκτροφωτισμός των έργων, αν χρειασθεί, που να 
ικανοποιεί την Υπηρεσία.

γ. Αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να κατασκευάζονται 
έργα προσωρινών παρακαμπτηρίων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας  ως ακολούθως:

1. Σε περιπτώσεις υπεραστικών οδών, εκτός από τις απαιτήσεις εξυπηρέτησης του 
κυκλοφοριακού φόρτου, θα υπάρχουν και απαιτήσεις κατάλληλης γεωμετρικής διαμόρφωσης.

2. Σε περιπτώσεις αστικών οδών θα βαρύνουν ιδιαίτερα τα κριτήρια εξυπηρέτησης του 
κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι υπάρχοντες περιορισμοί  κατά τον 
καθορισμό της γεωμετρικής διαμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
στη σήμανση και σηματοδότηση των παρακαμπτηρίων οδών, με πληροφοριακές και άλλες 
πινακίδες  που να καλύπτουν τις κύριες διαδρομές στην ευρύτερη περιοχή των έργων.

4.4.2 Για επαρχιακές οδούς

Για τις οδούς αυτές  η διακοπή της κυκλοφορίας  μπορεί να είναι πολύ μικρής διάρκειας και σε 
ώρες εκτός κυκλοφοριακής αιχμής , με την προϋπόθεση ότι θα έχει γίνει προαναγγελία της 
διακοπής και επαρκής ενημέρωση των ενδιαφερομένων . Κατά τα λοιπά  (σχετικά με κατασκευή 
παρακαμπτηρίων κλπ) ισχύουν τα των προηγουμένων υποπαραγράφων.

4.4.3 Για υπεραστικές κοινοτικές και σημαντικές τοπικές οδούς και σημαντικές οδούς προσπέλασης 
παρόδιων / τοπικών οδών .

α. Για τις οδούς αυτές η διακοπή της κυκλοφορίας μπορεί να είναι μέσης χρονικής διάρκειας , 
ολιγόωρης  ή και ολιγοήμερης για ιδιαιτέρως δυσχερείς περιπτώσεις . Για την τελευταία 
περίπτωση πρέπει προηγουμένως να γίνει επαρκής διερεύνηση  με σύνταξη μελέτης επιπτώσεων 
της διακοπής στην εξυπηρετούμενη περιοχή.

β. Για την εξασφάλιση πρόσβασης οχημάτων σε παρόδιες ιδιοκτησίες, θα επιτρέπονται ολιγόωρες 
διακοπές της πρόσβασης και μάλιστα σε περιόδους εκτός της συνήθους λειτουργίας της παρόδιας 
εγκατάστασης. Τυχόν διακοπές πρόσβασης οχημάτων  μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε 
παρόδιες ιδιοκτησίες θα μπορούν να γίνουν μόνο μετά από συμφωνία Παρόχου και ιδιοκτήτη και 
για την περίπτωση αυτή τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις θα βαρύνουν τον Πάροχο. Το πλάτος 
και τα φορτία που θα μπορούν να αναλάβουν  οι τυχόν απαιτούμενες γεφυρώσεις πρόσβασης 
οχημάτων στις παρόδιες ιδιοκτησίες θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες κάθε 
ιδιοκτησίας.

γ. Για αναγκαίες διακοπές κυκλοφορίας κατά μήκος υπάρχοντος οδικού δικτύου σημαντικής 
χρονικής διάρκειας, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί εναλλακτική διαδρομή με 
παρακαμπτήριες οδούς, οι οποίες δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από 200  μ. από την 
υπάρχουσα διακοπτόμενη οδό.

4.4.4 Για τοπικές υπεραστικές οδούς μικρής σημασίας και μικρής σημασίας αστικές  οδούς 
προσπέλασης  παρόδιων.

α. Για τις οδούς αυτές θα είναι δυνατή διακοπή της κυκλοφορίας για παρατεταμένες 
περιόδους, για τις οποίες όμως θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος προγραμματισμός των 
εκτελουμένων εργασιών, επιδιώκοντας τον περιορισμό της διακοπής στο ελάχιστο δυνατό.

β. Για τις περιπτώσεις αυτές, όπως και για τις περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίας κατά 
μήκος υπαρχόντων οδικών έργων, θα κατασκευάζονται παρακαμπτήριες οδοί, οι οποίες δεν θα 
πρέπει να τοποθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 500  Μ. από την υπάρχουσα 
διακοπτόμενη οδό.

4.4.5 Για όλες τις περιπτώσεις παρακαμπτηρίων οδών η επιφάνεια κυκλοφορίας τους πρέπει να 
εξασφαλίζει καλή βατότητα οχημάτων, ακόμη και με βροχερό καιρό. Η επιφάνεια κυκλοφορίας  
θα πρέπει να είναι όμοια με την επιφάνεια κυκλοφορίας της διακοπτόμενης οδού.

Οι παρακαμπτήριες πρέπει να εφοδιάζονται με πλήρη σήμανση με πληροφοριακές και άλλες  
πινακίδες. Οι πληροφοριακές πινακίδες πρέπει να καλύπτουν όλες τις κύριες εναλλακτικές 
διαδρομές που υποκαθιστούν την διακοπτόμενη οδό.

4.4.6 Όλα τα έργα ή μέτρα εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να εκτελούνται ύστερα από 
σύνταξη σχετικής Μελέτης Εξασφάλισης Κυκλοφορίας, που θα καλύπτει τόσο την κυκλοφοριακή 
λειτουργία της ευρύτερης περιοχής  για τη συγκεκριμένη φάση εκτέλεσης των εργασιών, όσο και 
τις αναγκαίες τεχνικές μελέτες των παρακαμπτηρίων έργων που θα απαιτηθούν.
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Στη Μελέτη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζονται οι κύριες παρακαμπτήριες οδοί δημόσιας 
κυκλοφορίας και οι κύριες οδοί πρόσβασης προς τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και τους 
χώρους των εργοταξιακών εγκαταστάσεων (εργοτάξια) για την κυκλοφορία των οχημάτων. 
Πρέπει ακόμη να περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σημάνσεις.

 Οι επιδιώξεις των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής είναι :

α. Να εκτρέπεται η διαμπερής κυκλοφορία (εκτός της συγκοινωνιακής) μακριά από την διαδρομή 
των εκτελουμένων έργων προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές.

β. Να επιτραπεί, όσο είναι δυνατόν, στα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα να ακολουθούν τις 
υπάρχουσες διαδρομές τους.

γ. Να επιτραπεί στην τοπική κυκλοφορία να έχει κατ’ ευθείαν πρόσβαση σε ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους χώρους εκτέλεσης των έργων και τα εργοτάξια.

δ. Να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχημάτων των έργων από και προς τους χώρους εκτέλεσης 
των έργων και τα εργοτάξια σε προκαθορισμένες διαδρομές.

4.4.7 Στη Μελέτη Εξασφάλισης Κυκλοφορίας πρέπει να περιέχονται προτάσεις σχετικές με τις 
ημερομηνίες μεταξύ των οποίων  ο Πάροχος επιθυμεί να γίνει εκτροπή της διαμπερούς 
κυκλοφορίας στις πρωτεύουσες  παρακαμπτήριες διαδρομές.

4.4.8 Οι πινακίδες κυκλοφορίας και τα άλλα τροχαία σήματα που απαιτούνται για την καθοδήγηση της 
διαμπερούς κυκλοφορίας προς τις πρωτεύουσες παρακαμπτήριες διαδρομές θα τοποθετούνται σε 
κατάλληλες θέσεις εγκρινόμενες από την Υπηρεσία, θα διατηρούνται όσο είναι αναγκαίο και θα 
απομακρύνονται όταν δεν απαιτούνται πλέον, με μέριμνα και ευθύνη του Παρόχου. Η στήριξη 
των σημάτων πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να παραμένουν σταθερά στη θέση τους, 
ανεπηρέαστα από τον άνεμο και τις δονήσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία.

Όταν απαιτείται, ο Πάροχος θα πρέπει να καλύπτει κάθε υπάρχουσα πινακίδα κυκλοφορίας ή 
άλλα τροχαία σήματα  όταν πια δεν ισχύουν για την εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας, ή να 
τα απομακρύνει και να τα αποκαθιστά στην προηγούμενη θέση και κατάστασή τους, ανάλογα με 
τις ανάγκες της σύμβασης, τον υπάρχοντα προγραμματισμό και τη σχετική έγκριση της 
Υπηρεσίας.

4.5    ΧΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ

4.5.1 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.

4.5.2 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.

Πριν από την εκτέλεση μεταφοράς φορτίων θα πρέπει να ειδοποιείται η Επίβλεψη για την λήψη 
των παραπάνω μέτρων.

4.5.3 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 
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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. 

2 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 
φύσης και τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης 
των εργασιών, κυρίως όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων κ.λπ., 
στις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της 
περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο των καιρικών 
συνθηκών, στην διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των 
υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ.

3 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις 
συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
 ΚΩΔΙΚΟΣ:

Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής 
ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)

1.967.796,45 € (πλέον ΦΠΑ)

ΣΑΕΠ585
2018ΕΠ58500006 του Π.Δ.Ε. 
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Του οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων: 

………………………………………………………………………………………………………………………

με έδρα…………………………………… οδό………………………………………………………  
αριθμό…………….……Τηλ:……………………Fax:………………Ε- mail………………….……………..……

ΠΡΟΣ

Περιφέρεια Αττικής

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.11741 

για  την ανάδειξη μειοδότη της Παροχής Υπηρεσιών: «Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας 
ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»

Αφού μελετήσαμε:

1. Τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω.

2. Τα στοιχεία της σύμβασης που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. και των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης

3.Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και στοιχεία της υπόψη Παροχής Υπηρεσιών και γενικά τους όρους συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό 
αναλήψεως πλήρους εκτελέσεως και εμπρόθεσμης αποπερατώσεως των εργασιών της σύμβασης, προσφέρω το 
παρακάτω  ποσό, όπως αυτό αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜOΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
)

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΡΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ

1

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων 
από απορρίμματα με την φόρτωση των 
προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά

1 174.240,00

2 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων 
από αυτοφυή βλάστηση 

2 520,00

3

Διαχείριση  αποβλήτων  
εκσκαφών κατασκευών και  
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη  
μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ     

3 40.000,00

4
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων

4 1.000,00

5 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων 
μεταφορών υλικών 5 2.382,70

6
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων εντός κλειστων ρεμάτων 

6 1.000,00

7
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν 
αυτοκινήτων 

7 700,00

8
Καθαρισμός ορθογωνικών, 
σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών 
αγωγών από υλικά και  προσχώσεις 

8 6.000,00
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9

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση

9 160,00

10 Καθαρισμός αγωγών DN 450-600 mm 
με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος 10 550,00

11
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών, 
diesel ή βενζινοκίνητων, 
συγκροτημάτων  ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ

11 40,00

12 Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών 
δένδρων ύψους έως 4 μ. 12 50,00

13 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων 
δένδρων ύψους 4 - 8 μ. 13 100,00

14 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 8 - 12 μ. 14 110,00

15 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 12 - 16 μ. 15 400,00

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σ.Π.  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (24%)   

Έκπτωση Ε=  (  Π.Α. – Σ.Π. )/ Π.Α. =  1.967.796,45 -……………  =            %  (η Ε εκφράζεται με δύο δεκαδικά  
ψηφία)                                                                1.967.796,45

Α Π Ο Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε

τους παραπάνω όρους ανεπιφύλακτα, υποβάλουμε την προσφορά αυτή και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την 
Παροχή Υπηρεσιών που αναφέρεται, με συνολική προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....................................................................................................................................

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ................................................................................................................................................. 

και συνολική προσφορά με Φ.Π.Α. 24%

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ).....................................................................................................................................

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ..................................................................................................................................................

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ                              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμένο 
από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
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παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ.  ………………. απόφαση Ο.Ε.  (ΑΔΑ: ………………………)

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Προς:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 80-88
Τ.Κ. : 117 41, Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-2065892
E-mail: yptyna@patt.gov.gr 

1. ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.

Γρ. Λαμπράκη 17, 185 33, Πειραιάς
E-mail: info@proteusatee.gr

2. ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.

Πατησίων 67, 104 34, Αθήνα
E-mail: info@ergoroh-ate.gr

3. INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. INTRAKAT

19ο χλμ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 19002, 
Παιανία Αττικής
E-mail: info@intrakat.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον  Φ.Π.Α)

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
«Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον  Φ.Π.Α), τους κάτωθι οικονομικούς 
φορείς :

1 ΠΡΩΤΕΥΣ Α.T.E.Ε. (ΜΕΕΠ: 17956) με τους συνεργάτες τους

2 ΕΡΓΟΡΟΗ A.T.E. (ΜΕΕΠ: 17446) με τους συνεργάτες τους

3 INTRAKAT (ΜΕΕΠ: 9690) με τους συνεργάτες τους

Η προφορική διαπραγμάτευση με έκαστο εκ των καλούμενων οικονομικών φορέων, επί της 
υπηρεσίας του θέματος θα λάβει χώρα την …………………………………… ως εξής:

1. ΠΡΩΤΕΥΣ Α.T.E.Ε. την    / /2021 και ώρα 10.00 π.μ.

2. ΕΡΓΟΡΟΗ A.T.E. την   / /2021 και ώρα 10.30 π.μ.

mailto:yptyna@patt.gov.gr
mailto:info@proteusatee.gr
mailto:info@ergoroh-ate.gr
mailto:info@intrakat.gr
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3. INTRAKAT την   / /2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 και η υποβολή των προσφορών  θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα, δηλαδή την   / /2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η:  /  /2021 και ώρα 14.00. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, 
Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο. 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην 
Ελληνική Γλώσσα, είτε (α) με συστημένη επιστολή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα.

Οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση μεμονωμένα, 
είτε ως ένωση οικονομικών φορέων (με οικονομικούς φορείς της επιλογής τους). Η τυχόν  ένωση 
οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει 
την προσφορά της. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Αττικής. 

Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής που έχει έδρα: Λ. 
Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα και η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής που έχει έδρα: 
Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων της  Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Αττικής.

2. Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού:  Μαζί με την παρούσα Πρόσκληση οι Οικονομικοί 
Φορείς θα παραλαμβάνουν από την Αναθέτουσα Αρχή όλα τα τεύχη και στοιχεία της Σύμβασης. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τρείς (3) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με  
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο  έως δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς. 

3. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο.

Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2065892, φαξ επικοινωνίας 213-2065003 αρμόδια για 
επικοινωνία κ. Αραμπατζή Θεοδώρα.

5. Αντικείμενο της Σύμβασης: «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων 
Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον  
Φ.Π.Α)

   CPV:45246410-0

6. Τόπος αντικειμένου Έργου: Αττική (κωδικός NUTS: EL30), Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα 
Αθήνας (κωδικοί NUTS: EL301, EL302).

7. Σκοπιμότητα: Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα του Αυγούστου 2021, πυρκαγιές 
έπληξαν  τις περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Αττικής με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλων 
δασικών εκτάσεων. Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας της υπηρεσίας μας  και αρμοδίων επιστημόνων 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος  πλημμυρικών φαινομένων λόγω αυξημένης ποσότητας 
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ομβρίων υδάτων και φερτών υλικών που αναμένεται να παροχετευθούν στις κοίτες των ρεμάτων 
κατά τη διάρκεια των επερχόμενων καταιγίδων με ραγδαίως αυξανόμενους κινδύνους για την 
ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο  να ξεκινήσουν κατά το 
δυνατόν συντομότερα οι εργασίες για την άρση του επικείμενου κινδύνου με τη  διατήρηση της 
παροχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας , οι οποίες είναι:
▪ Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, απορριμμάτων, μπαζών ή 

αυτοφυούς βλάστησης.
▪ Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν 

σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των 
ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή 
και η κοίτη των ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό 
έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη 
διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την 
περίμετρο του κορμού τους.

▪ Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, 
έργα συναρμογής), δηλαδή απελευθέρωση της διατομής για την απρόσκοπτη ροή των 
ομβρίων.

8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 
δώδεκα (12) μήνες. 

9. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

10. Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος κλειστός, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 
που θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από τη 
Διακήρυξη.

(β) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά», περιέχει 
συμπληρωμένο από τους Οικονομικούς Φορείς το έντυπο που τους χορηγήθηκε.

11. 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 4% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

12. Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η σύμβαση θα ανατεθεί με 
βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση.

13. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις το ΠΔΕ της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Νικόλαος Πέππας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.967.796,45 (πλέον Φ.Π.Α.)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από  
απορρίμματα με την φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά

1 m3 6,72 174.240,00 1.170.892,80

2
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή 
βλάστηση 

2 στρέμμα 820,00 520,00 426.400,00

3

Διαχείριση  αποβλήτων  εκσκαφών κατασκευών και  
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη  
μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ     

3 Μ3 3,00 40.000,00 120.000,00

4
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων

4 ton x 10 m 4,00 1.000,00 4.000,00

5 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών 5 Μ3 1,50 2.382,70 3.574,05

6

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κλαδεμάτων εντός κλειστων 
ρεμάτων 

6 ton x 10 m 6,50 1.000,00 6.500,00

7
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με 
διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 

7 m3 x 100 m 4,70 700,00 3.290,00

8
Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και 
κυκλικών αγωγών από  υλικά και προσχώσεις 

8 Μ3 26,60 6.000,00 159.600,00

9
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση

9 Μ3 6,36 160,00 1.017,60

10
Καθαρισμός αγωγών DN 450-600 mm με χρήση 
αποφρακτικού μηχανήματος 

10 ΜΜ 6,50 550,00 3.575,00

11

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών, diesel ή 
βενζινοκίνητων, συγκροτημάτων  ισχύος 5,0 έως 10,0 
ΗΡ

11 h 9,30 40,00 372,00

12
Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ύψους έως 
4 μ.

12 ΤΕΜ. 9,00 50,00 450,00

13
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ύψους 4 - 
8 μ.

13 ΤΕΜ. 25,00 100,00 2.500,00

14
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 
12 μ.

14 ΤΕΜ. 87,50 110,00 9.625,00

15
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 
16 μ.

15 ΤΕΜ. 140,00 400,00 56.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.967.796,45
ΦΠΑ 24% 472.271,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.440.067,60

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΟΙ ΣΥΝΤΆΚΤΕΣ

           Γ. Παυλάκος                   Ν. Μπαρτζούκας

                                                                                                                                                       Λιλίκα Βασιλάκου                

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ585                      ΚΩΔΙΚΟΣ  
2018ΕΠ58500006 του Π.Δ.Ε

ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβριος 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσία διατήρησης 
παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και 
Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η Αν. Προϊστ. Μελετών - Κανονισμών- 
Προτύπων της ΔΤΕΠΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. / Δ.Τ.Ε.Π.Α.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΟΥΣΗ 
 Πολιτικός Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο  Προϊσταμενος Δ/νσης Τ.Ε.Π.Α

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
                                      Με την με αριθμό                 /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής                                      

           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ

1
.

Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»

2
.

Σύντομη περιγραφή του έργου: 
Η παρούσα μελέτη αφορά: Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων 

3
.

Ακριβής διεύθυνση του έργου: Ρέματα στη χωρική αρμοδιότητα της πρώην Νομαρχίας Αθηνών

4
.

Στοιχεία του κυρίου του έργου: Περιφέρεια Αττικής

 

5
.

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 
 Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών

6
.

Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών  και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας. 
(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη χρονοδιάγραμμα 
εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.)
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του έργου και σύμφωνα με τις ισχύουσες

 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.), κ.λ.π. προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν
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ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη 
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1
.

Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος της μελετώμενης της παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές απαριθμούνται στο 
παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει 
ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

2
. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να 

παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή 
πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την 

εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των 

πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω 

απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε 

οικοδομικό εργοτάξιο),
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο 

εργοτάξιο),
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων 

εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

01000. Αστοχίες εδάφους
01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις

01100. Φυσικά πρανή

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα 2 1
01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση 2 1
01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση 1 1

01300. Υπόγειες εκσκαφές

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής
01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 1
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου 1 1
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 1 1
01407 Υποσκαφή / απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία

01400. Καθιζήσεις

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία 1 1
01501
01502

01500. Άλλη πηγή

01503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1 1
02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 1
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 1
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 1 1 1
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 1
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1 1 1
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία

02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός
02201 Ασταθής έδραση 1 1
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1
02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1 1
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση 1 1 1

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων

02206 Μεγάλες ταχύτητες
02301 Στενότητα χώρου 1 1
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις 1
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 1

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 1
02401 Αεροσυμπιεστής 1 1
02402

02400. Εργαλεία χειρός

02403
02501
02502

02500. Άλλη πηγή

02503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

03000. Πτώσεις από ύψος 
03101 Κατεδαφίσεις 1
03102 Κενά τοίχων
03103 Κλίμακα

03100. Οικοδομές - κτίσματα

03104 Εργασία σε στέγες
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

03200. Δάπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
03301 Κενά ικριωμάτων 1
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 1
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 1
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 1

03300. Ικριώματα

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 1
03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 1 103400. Τάφροι / φρέατα
03402
03501
03502

03500. Άλλη πηγή

03503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά 
- θραύσματα

04101 Ανατινάξεις βράχων
04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου
04202 Υγραέριο
04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης 1 1

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα
04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων 1
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων 1 1
04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
04402 Αμμοβολές

04400. Εκτοξευόμενα υλικά

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις
04501
04502

04500. Άλλη πηγή

04503
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων

05101 Αστοχία. Γήρανση
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση 1

05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 1
05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 Διαστολή - συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση 1

05200. Οικοδομικά στοιχεία

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1
05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1
05307 Πρόσκρουση φορτίου 1
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1 1
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1 1

05300. Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτώσεις

05311 Εργασία κάτω από σιλό 1
05401 Υπερστοίβαση 1 1 1
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 1

05400. Στοιβασμένα υλικά

05403 Ανορθολογική απόληψη
0550105500. Άλλη πηγή
05502
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05503

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

06000. Πυρκαϊές
06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων
06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα 1 1

06100. Εύφλεκτα υλικά

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 1
06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1
06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1

06300. Υψηλές θερμοκρασίες

06305 Πυρακτώσεις υλικών 1
06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι 1
06402

06400. Άλλη πηγή

06403
07000. Ηλεκτροπληξία

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 1

07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1
07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα07200. Εργαλεία-μηχανήματα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 1

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων 1
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07302
07303

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08101 Υποβρύχιες εργασίες
08102 Εργασίες εν πλω - πτώση
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση 1
08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος 1
08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος

08100. Νερό

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 1
08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 1 1
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ. 1

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου
08301
08302

08300. Άλλη πηγή

08303
09000. Εγκαύματα

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1
09102 Υπέρθερμα ρευστά 
09103 Πυρακτωμένα στερεά 1
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Άσφαλτος / πίσσα 1
09106 Καυστήρες

09100. Υψηλές θερμοκρασίες

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 1
09201 Ασβέστης 1
09202 Οξέα

09200. Καυστικά υλικά

09203
09300. Άλλη πηγή 09301
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09302
09303
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες

10101 Ακτινοβολίες
10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 1
10103 Σκόνη 1 1 1
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1
10109 Υπερπίεση / υποπίεση
10110

10100. Φυσικοί παράγοντες

10111
10201 Δηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών
10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1 1
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1 1
10208 Συγκολλήσεις 1
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες
10210
10211

10200. Χημικοί παράγοντες

10212
10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς 1 1
10304 Χώροι υγιεινής 1 1 1
10305

10300. Βιολογικοί παράγοντες

10306
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10307

ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στην συνέχεια παρουσιάζονται σε πίνακες οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα.

Επίσης περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη 
νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96).
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 200 Α΄/05-09-1920
2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 406 Α΄/29-12-1933
3. Π.Δ. 14-3-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.
112 Α΄/22-03-1934

4. Ν.158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν. 189 Α΄/08-09-1975
5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 

προωθητάς εν γένει.
78 Α΄/06-04-1976

6. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. Δ/τος «περί ασφαλείας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων»

3 Α΄/12-01-1978

7. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων. 20 Α΄/17-02-1978
8. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 139 Α΄/26-08-1980
9. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε 

οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών.
589 Β΄/30-06-1980

10. Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ αριθ. 115 Διεθνούς 
Συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας».

195 Α΄24-07-1981

11. Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

260 Α΄/16-09-1981

12. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με 
τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 
79/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.

118 Α΄και 140 Α΄/1983
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13. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελούμενων έργων σε οδούς 
εντός κατοικημένων περιοχών.

121 Β΄/23-03-1983

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 
ιδιωτικά έργα.

126 Α΄/15-09-1983

15. Ν. 1418/1984 Δημόσια ΄Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 23 Α΄/29-02-1984
16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β΄/19-03-1984
17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην 

οικοδομική βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτήν.
49 Α΄/18-04-1984

18. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 931 Β΄/31-12-1984
19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α΄/18-10-1985
20. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της Ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 

συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου  της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης  Ιουλίου 
1985.

570 Β΄/09-09-1986

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

135 Α΄/29-08-1986

22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία. 31 Α΄/17-02-1988
23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α΄/17-02-1988
24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 

αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. 
241 Β΄/22-04-1988

25. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων». 

138 Α΄/21-06-1988

26. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 721 Β΄/04-10-1988

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40

27. Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή στάθμη θορύβου μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και 
των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών.

751 Β΄/18-10-1988

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις. 85 Α΄/23-03-1989
29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια Τεχνικά Έργα. 106 Α΄/02-05-1989
30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών 

Έργων.
11 Α΄/05-02-1990

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων σε ναυπηγικές εργασίες. 31 Α΄/14-03-1990
32. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 

τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
38 Α΄/18-03-1991

33. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων  και Υπουργικών αποφάσεων 
που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις  του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων» (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

74 Α΄/12-05-1992

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του κώδικα Οδικής κυκλοφορίας. 182 Α΄/25-11-1992
35. Υ.Α. Β 4373/1205/1993 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 

21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά 
με τα μέσα ατομικής προστασίας.

187 Β΄/23-03-1993

36. Π.Δ. 77/1993 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς, και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

34 Α΄/18-03-1993

37. Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

756 Β΄/28-09-1993

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 138 Α΄/31-08-1994
39. Υ.Α. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει 
πιστοποιηθεί και ισχύει.

705 Β΄/20-09-1994
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40. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ.

220 Α΄/19-12-1994

41. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

220 Α΄/19-12-1994

42. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

221 Α΄/19-12-1994

43. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία  του 
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ.

221 Α΄19-12-1994

44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή /και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ.

67 Α΄/ 10-04-1995

45. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.

97 Α΄/30-5-1995

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

10 Α΄/18-01-1996

47. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

11 Α΄/18-01-1996

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

12 Α΄/18-01-1996

49. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

212 Α΄/29-08-1996

50. Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 186/1995 «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.» (97/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ.

150 Α΄15-7-1997
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51. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση Π.Δ. 70α/1988 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 
κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

150 Α΄15-7-1997

52. Π.Δ. 176/1997 Μέτρα για την βελτίωση τη ασφάλειας και των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία  92/85/ΕΟΚ.

150 Α΄/ 15-7-1997

53 Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ.

150 Α΄/15-7-1997

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΚ.

67 Α΄/26-3-1998
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου

1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193 Α΄/26-08-1980).

131120/10-10-1980

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981

Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης 

φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 α΄/16-09-1981).

131081/29-09-1981
130236/15-02-1982

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983

Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 

έργα (ΦΕΚ 126 Α΄15-09-1983).

132625/Δεκέμβριος 1983

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α.130646/1984
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β΄/19-03-1984).

130891/08-05-1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική 

βιομηχανία» και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή ( ΦΕΚ 49 Α΄/18-04-1984).

131307/08-06-1984

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989
Υγιεινή και ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 106 Α΄/02-05-1989).

130528/23-05-1989
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για 

την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β΄/28-09-1993).

130210/04-06-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8. Εγκύκλιος

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 
130329/03-07-1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που 

συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.(ΦΕΚ 221 Α΄/19-12-1994).

130405/16-08-1995
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995

Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 92/58/ΕΟΚ (ΦΕΚ 67 Α΄/ 10-04-1995).

130409/18-08-1995
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-1996)

130532/31-07-1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α΄/18-01-1996). 

130297/15-07-1996
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α΄/ 19-08-1996).

130159/07-05-1997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Συμπληρωματικά των προαναφερομένων νομοθετικών διαταγμάτων, σε κάθε φάση του έργου προτείνονται τα εξής:

• Περίφραξη και σήμανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων τροχοφόρων. Δημιουργία ασφαλών 
διόδων για την διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σημεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους. Επίσης 
περίφραξη του εργοταξίου προς αποφυγήν εισόδου ατόμων μη εχόντων εργασία καθώς και ζώων.

• Προμήθεια εκτός του κράνους και φωσφορούχου γιλέκου στους εργαζομένους εντός του οδοστρώματος.
• Καθημερινή εκπαίδευση και υπενθύμιση των κινδύνων στους εργαζόμενους από τον εργοταξιάρχη και τον τεχνικό ασφαλείας.

Κατά τις χωματουργικές εργασίες προτείνονται τα εξής:

• Αν και τα πρανή θα αντιστηρίζονται, θα πρέπει πάντα να υπάρχει έλεγχος για τυχόν χαλάρωση και βλάβη.
• Να υπάρχει συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΔΕΠΑ, καθώς και των δήμων ώστε να εντοπισθούν οι θέσεις των 

δικτύων και να αποφευχθεί η καταστροφή τους. 

Σε ότι αφορά τα μηχανήματα με κινητά μέρη:

• Κάλυψη των κινούμενων τμημάτων των μηχανημάτων όπου είναι δυνατόν καθώς και
• Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων.

Σε ότι αφορά τη μεταφορά φορτίων:

• Συνεχή υπενθύμιση των οδηγών για αυξημένη προσοχή σε όλη την διάρκεια της εργασίας τους
• Χρήση σημάνσεως για διακοπή κυκλοφορίας – παρακάμψεις.

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1
.

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας
Η προσπέλαση στο έργο γίνεται από  τις τοπικές οδούς .

2
.

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία 

των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιβάλλοντες δρόμους.

3
.

3.   Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού
Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με 

ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν.

4
.

4.   Χώροι αποθήκευσης
Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια 

καυσίμων.

5
.

5.   Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)
Απαιτείται ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου αποθήκευσης υλικών (μπαζών, σωλήνων κλπ.). 
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6
.

6.   Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να 

προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας).

Στα εργοτάξια θα υπάρχουν κουτιά πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των έκτακτων περιστατικών θα γίνεται από τα πλησίον στο Δήμο Αγίας Παρασκευή 

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

7
.

7.   Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Δεν υπάρχουν.

8.   Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να 
είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 
και π.δ. 1073/81).
Η παροχή υπηρεσιών δεν απαιτεί ειδικά ικριώματα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη γι΄ αυτά. 
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ΤΜΗΜΑ Ε

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων 
πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων).
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1. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισμός ενός κτηρίου. Οι εργασίες 

αυτές, είναι εκείνες που από τη φύση τους οργανώνουν την μορφή του εργοταξίου. Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός 

ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη την ασφάλεια στις εργασίες 

αυτές.

Σημεία προσοχής

• Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του  τοπικά, εγκυμονεί κινδύνους κατάρρευσης.

• Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώματος οι εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι 

κατάλληλα επιλεγμένα για να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα.

• Κατά την φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία.

• Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για κοπή ή κάμψη του οπλισμού, πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την 

αποφυγήν ατυχημάτων.

• Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο.

• Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία διέλευσης των πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα.
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2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση των έργων προχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει 

έναν ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα.

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημοσίου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του 

Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), με 

εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για την μεταφορά υλικών και προσωπικού – ο οποίος επίσης ποικίλει.

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς η κακή χρήση, ο ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε 

συνδυασμό με εξωγενείς παράγοντες ως προς το μηχάνημα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων.

Σημεία προσοχής  

• Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία (ες) που έχει κατασκευασθεί.

• Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος.

• Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα.

• Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ.

• Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο.

• Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι υποχρεωτική.

• Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος.

• Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο.

• Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς.

• Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης.

• Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς.
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• Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για  τρίτους. 

• Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ».

• Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται άμμος ή 3Α.

• Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται.

• Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

• Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων.

• Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η επιθεώρηση του είναι υποχρεωτική πριν από τη 

χρήση του.
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3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων (γερανοί, παλάγκα. βαρούλκα κ.λ.π.) εν τούτοις 

εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνονται χειρωνακτικά. 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες:

• Κόπωση των εργαζομένων.

• Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης.

• Ατυχήματα.

• Καθυστέρηση της παραγωγής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί να αναφερθεί ότι στην Μ. Βρετανία το 12,5% των 

εργατικών τραυματισμών οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση 

φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στη μέση.

Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προκληθούν ατυχήματα όπως 

όταν η λειτουργία του μηχανήματος δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του.

Σημεία προσοχής 

• Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή.
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• Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν να προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και 

προληπτικός σχεδιασμός κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, όπως και κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας.

• Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των μηχανικών μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα. 

χωματουργικά μηχανήματα κ.λ.π.).

• Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν 

μελλοντικά ατυχήματα.
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4. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η 

υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος.

Σημεία προσοχής

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.

• Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως.

• Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24μ μεταξύ τους.

• Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται.

• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση.

• Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το χείλος του πρανούς.

• Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής.

• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει.

• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων.

• Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή.

• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για την διέλευση οχημάτων και πεζών.

• Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων.

• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα.
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• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς.

5. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες.

Θερμική καταπόνηση εργαζόμενου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία 

μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και 

βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση 

θερμικής καταπόνησης, και αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερμική καταπόνηση είναι:

• Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου

• Σχετική υγρασία 

• Ταχύτητα αέρα

• Ακτινοβολία

• Βαρύτητα εργασίας

• Ενδυμασία

• Εγκλιματισμός εργαζόμενου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασικού 

μεταβολισμού, της αύξησης της εφίδρωσης και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 

ημερών.
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• Κατάσταση της υγείας του.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη 

απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η 

πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:

• ΄Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών.

• Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό.

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό.

Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα:

• Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος.

• Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία.

• Όραση θολή.

• Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση.

• Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη.

• Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος.

• Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει.
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• Επώδυνοι μυϊκοί σφυγμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς.

• Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία.

• Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανιστούν διάρροια και εμετοί.

Θερμοπληξία. Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της 

θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα:

• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος.

• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης.

• Έντονη δίψα και ξηροστομία.

• Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό.

• Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμοραγούντα στίγματα.

• Σφυγμός ταχύς και έντονος.

• Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη.

• Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης.

• Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός.

• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά.

• Κώμα, θάνατος.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα κατωτέρω προβλήματα υγείας:
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• Καρδιοπάθειες.

• Πνευμονοπάθειες (ορισμένες).

• Γενικά νοσήματα.

• Σακχαρώδης διαβήτης.

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

• Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας.

• Δυσλειτουργία του θυροειδούς.

• Μη ελεγχόμενη υπέρταση.

• Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες).

• Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία.

• Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος.

• Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης.

• Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος).

• Λήψη ορισμένων φαρμάκων.

• Γενικές καταστάσεις.

• Γυναίκες σε περίοδο κύησης.

• Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί (π.χ.  νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ισορροπία υγρών και αλάτων.
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• Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς.

• Αν δεν έχεις εγκλιματιστείς και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με την μύτη ενός κουταλιού σ’ ένα μπουκάλι του λίτρου).

• Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μην καταναλώνεις οινοπνευματώδη.

• Τρώγε φρούτα και λαχανικά.

Ενδυμασία

• Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματος σου, να επιτρέπουν την εξάτμιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά)

• Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις ακάλυπτο το σώμα σου.

• Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται.

Υπαίθριες εργασίες

• Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο.

• Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά.

• Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση.

• Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες.

Εγκλιματισμός
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• Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στην ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις καλύτερα.

• Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από Σαββατοκύριακο. Γι αυτό πρόσεχε περισσότερο.

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες κλπ. κάλεσε αμέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει βοήθεια κάνε τα 

ακόλουθα:

• Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα.

• Ψύξε του το σώμα με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα.

• Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι 

να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά  γουλιά.

• Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα).

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95

«Αντιμετώπιση  της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος»

Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείμματα ή/και παύση εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την 

Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού ασφαλείας.
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6. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων

Η ανύψωση φορτίων είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Γι αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν 

διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο ελάττωμα ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου ώστε να αντικατασταθεί.

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο.

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική 

κατάσταση λόγω κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς προβλήματος υγείας ανάφερέ το αμέσως στον 

προϊστάμενό σου.

4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρματόσχοινα, σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν να δεθεί κόμβο για να 

κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά.

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι δεμένα σωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους 

από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα από τον προϊστάμενό σου να ελέγχει την ανάρτηση.

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του φορτίου ή από θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου.

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να μην είναι στριμμένα.

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη μύτη του, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την 

ανύψωση.

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα.

10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και ακινητοποιηθεί με ασφάλεια στον χώρο μεταφοράς του. Να 

χρησιμοποιείς «αέρηδες» (2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την μετακίνησή του.
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11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής.

12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τμήμα της διαδρομής του φορτίου ή προσωπικού εργασίας πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος 

για να τον καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνει σήματα καθοδήγησης στους 

χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων. 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού.

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεμος, κακή ορατότητα, βροχή κ.λ.π.

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, περόνες, μπούμες, ή πάνω σε φορτία.

Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Η χειρονακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης της υγείας. Γι’ αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω 

οδηγίες:

1. Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της μεταφοράς.

2. Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.

3. Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείς 

4. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρονακτική μεταφορά φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους.

5. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές:

• η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση.

• τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος.

• να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος.
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• το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια.

• πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος.

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων , έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριμένα συνίσταται:

• μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων.

• Μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων.

• Μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων.

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη.

6. Κατά την μεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

• Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν την μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο φωτισμός να είναι επαρκής.

• Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να 

διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση.

• Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία.

7. Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα

      προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη.
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7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΡΟΧΕΡΟ ΚΑΙΡΟ

Εισαγωγή

Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόμενους της βιομηχανίας κατασκευών σχετικά με την αναγνώριση, τον προσδιορισμό 

και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε βροχερό καιρό.

Δεδομένου ότι η εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τον βροχερό καιρό, και τα εργασιακά συστήματα 

ασφαλείας τηρούνται, η εργασία στους χώρους των κατασκευών μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια.

Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις 

επιχειρήσεις μέσω:

• της μείωσης των τραυματισμών και των ασθενειών.

• των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και μείωσης του απουσιασμού.

• της αυξημένης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας.

Παράγοντες Κινδύνων

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής:

1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη.

2. Ολισθηρότητα, υγρασία στις επιφάνειες πατωμάτων, τα σκαλοπάτια και τα σημεία στήριξης των ποδιών.

3. Κατάρρευση σε εκσκαφές.

4. Κίνδυνοι ηλεκτρισμού – βρεγμένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σημεία ισχύος και εξοπλισμός ισχύος.

5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο.
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6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισμού.

7. Μειωμένη χειρονακτική επιδεξιότητα σε μερικές εργασίες.

8. Αστραπές κατά την διάρκεια καταιγίδων.

9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου.

Σε συνθήκες ανέμου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες κατασκευής:

1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα μη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε ύψος.

2. Ημιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες, υπόστεγα.

3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισμένες.

4. Μη ασφαλισμένοι τοίχοι ή σκελετοί.

5. Ξένη ουσία στα μάτια.

6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών γι ασφαλή λειτουργία.

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία μπορεί να επηρεαστεί από την μειωμένη δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των 

ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το υπερβολικό κρύο μπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρημάδα.

Ασφαλή Συστήματα Εργασίας

 

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών μη-ασφαλή, υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήματα εργασίας να 

μπορούν να εφαρμοσθούν. Αυτά περιλαμβάνουν:

1. Οργάνωση εργασίας
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Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να κάνουν περισσότερες εργασίες:

• Κάτω από τμήματα όπου υπάρχουν καλύμματα οροφής ή σκέπαστρα.

• Κάτω από προστατευμένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές.

• Κάτω από προσωρινά προστατευτικά π.χ. μουσαμάδες.

• Αφού τα βρεγμένα συστατικά στεγνώσουν.

• Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες.

Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές εργασίες μία ή περισσότερες μέρες πριν.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρμογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το 

έδαφος.

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σημεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται και χρησιμοποιούνται τα μέτρα και ο εξοπλισμός πρόληψης 

έναντι των πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή με αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατό, προ-συνδέστε δομικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος.

Όταν σχεδιάζετε μακροπρόθεσμες εργασίες, αναβάλλετε την προγραμματισμένη εργασία που μπορεί να επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς μήνες.

Στις προκατασκευασμένες δομήσεις, μελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασμό των σκεπασμένων οροφών, για να εξασφαλίσετε προστασία κατά την διάρκεια άλλων 

κατασκευαστικών εργασιών.

2. Περιβάλλον εργασίας

• Περιορίστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευμένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά τις εκτεθειμένες περιοχές επικίνδυνες.

• Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα.

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6139c2f73425a8d725428fe5 στις 10/09/21 14:40

• Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πλημμύρων.

• Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες και μουσαμάδες.

• Σε περίπτωση ανέμων, βεβαιωθείτε ότι τα λυμένα αντικείμενα και οι ημιτελείς κατασκευές είναι δεμένες και στερεωμένες ενάντια στις πιέσεις του ανέμου.

3. Ανέσεις

• Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχτούν τα βρεγμένα.

• Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο.

4. Ενδυμασία για βροχερό καιρό

• Τα ρούχα που προτιμούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες είναι αδιάβροχα παντελόνια και μπουφάν με κουκούλα (για να 

το φοριέται με κράνος ασφαλείας).

• Οι μπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε.

• Για εργασίες σε βρεγμένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας.

5. Κατάσταση Υγείας των Εργαζομένων

• Η κατάσταση υγείας μερικών εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές των γιατρών τους.

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να συνεργαστούν στην εφαρμογή αυτών των συστημάτων.
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8. ΘΟΡΥΒΟΣ

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς κινδύνους από το θόρυβο. Και όμως ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να 

καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτήν ενός 

υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη.

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση 

της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, επαγγελματική ασθένεια.

Σημεία προσοχής

• Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής.

• Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή.

• Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη αναμενόμενο).

• Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, άρα και της βλαπτικότητάς του.

• Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος.

• Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων.

• Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού.

• Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν.

• Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση και δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση 

σε οκτάωρη βάση).
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9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά 

κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Σημεία προσοχής

• Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο.

• Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42 V), η μονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης διαφυγής.

• Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις 

απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος.

• Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο ή βοηθητικό).

• Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα ασφάλισης, να είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να 

συντηρούνται τακτικά.

• Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου.

• Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή 

προσέγγισης με το δίκτυο είναι μεγάλος.

• Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα πρέπει να παρέχουν προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία.
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10. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

Εργασία: Το χρώμα τοποθετείται ώστε να προστατεύεται το ξύλο, το μέταλλο και άλλα υλικά από κλιματολογικές επιδράσεις. Οι ελαιοχρωματιστές εργάζονται 

με το χρώμα σχεδόν όλη την ημέρα.

Κίνδυνοι για την υγεία: Τα παραδοσιακά χρώματα περιέχουν υψηλές ποσότητες οργανικών διαλυτών. Οι μέθοδοι εφαρμογής  όπως πινέλο, ρολό, πιστόλι, έχουν 

σαν αποτέλεσμα υψηλή έκθεση σε οργανικούς ατμούς.

Τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα τέτοιων εκθέσεων έχουν γίνει ξεκάθαρα: Το οργανικό ψυχοσύνδρομο αναγνωρίζεται σαν επαγγελματική ασθένεια. Τα 

κύτταρα του εγκεφάλου προσβάλλονται και καταστρέφονται. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ψυχικών ασθενειών.

Βελτίωση: Δύο τύποι προϊόντων αναπτύχθηκαν. Χρώματα υδατικής βάσης, λάκες και βερνίκια, διατίθενται πλέον παντού. Τα χρώματα με υψηλή 

περιεκτικότητα σε στερεά περιέχουν διαλύτες, αλλά σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις.

Επίδραση στην εργασία : Όταν η εργασία γίνεται σε χώρους με κακό αερισμό απαιτείται η χρήση χρωμάτων υδατικής βάσης.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιστάται η χρήση χρωμάτων υδατικής βάσης ή με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. Η εφαρμογή είναι διαφορετική από τα 

παραδοσιακά χρώματα, αλλά είναι ζήτημα συνήθειας στα νέα προϊόντα. Το 1996 το 24% του συνολικού όγκου των χρωμάτων ήταν αυτά τα νέα χρώματα.

Κόστη : Τα νέα αυτά προϊόντα είναι ελάχιστα πιο ακριβά από τα παραδοσιακά. Αποτελεί ένα είδος αφετηρίας για παραπέρα εφαρμογή. Απ΄την άλλη μεριά 

επιτρέπουν την εφαρμογή περισσότερων επιστρώσεων σε μία ημέρα, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μειώσει το κόστος π.χ. για την ενοικίαση των 

σκαλωσιών ή έξοδα μεταφοράς. Επίσης θα πρέπει να αναμένονται αντισταθμιστικά οφέλη για τα κόστη απουσιασμού και ανικανότητας.
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11. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Στους διάφορους εργασιακούς χώρους γίνεται διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 1.000.000 χημικές ουσίες, από 

τις οποίες οι 40.000 έως 50.000 είναι εν δυνάμει επικίνδυνες ουσίες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και για το περιβάλλον.

Εν τούτοις, οι χημικές ουσίες σε μεγάλο βαθμό παύουν να αποτελούν απειλή, αν χρησιμοποιηθούν οι σωστές μέθοδοι εργασίας και τα κατάλληλα μέσα και 

μέτρα προστασίας. Ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια των τεχνικών έργων, όπως τα διαλυτικά, τα χρώματα, τα βερνίκια, η πίσσα, ο 

αφρός πολυουραιθάνης κ.ά., δεν παύουν να είναι επικίνδυνα αν και χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα.

Σημεία προσοχής

• Ορισμένες χημικές ουσίες είναι εν δυνάμει επικίνδυνες για τον χρήστη.

• Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει μια χημική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες ασφαλείας για την πληροφόρηση των εργαζομένων.

• Κάθε χημική ουσία εκτός από την σήμανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη κάρτα χημικής ασφαλείας, όπου περιέχονται λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους, συμπτώματα, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.

• Η παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους, είναι υποχρέωση του εργοδότη ενώ η χρήση τους, είναι υποχρέωση των εργαζομένων.

• Οι συσκευασίες των χημικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται ως προς τη διαρροή.

• Κατά την αποθήκευση των χημικών ουσιών πρέπει να απομακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά.

• Σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να είναι γνωστό το είδος της σκόνης και η συγκέντρωσή της, για να είναι δυνατή η μέριμνα για την προστασία των 

εργαζομένων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών 
Έργων 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Υπηρεσία διατήρησης 
παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού 
και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.967.796,45 € (πλέον 
ΦΠΑ)

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ585 του Π.Δ.Ε
2018ΕΠ58500006

Τεχνική Περιγραφή

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας των 
ρεμάτων που εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας της 
Περιφέρειας Αττικής.
NUTS: EL301, EL302
Τα προς καθαρισμό ρέματα αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 

α/α ΔΗΜΟΣ ΡΕΜΑ ΜΗΚΟΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ (m)

1. Εσχατιάς 1.400
2. α παράρεμα του ρέματος Εσχατιάς 1.7001 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
3. β παράρεμα του ρέματος Εσχατιάς 500

2 ΙΛΙΟΥ Φλέβας 3.500

1. Δουσμάνη 3003 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2. Ρέμα ΒΙΟΧΡΩΜ. 400
1. Οδού Κορυτσάς
2. Οδού Ιερού Λόχου
3. οδού Ηλία Βενέζη
4. οδού Σάμου

4 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5. οδού Αφαία Σκαραμαγκά

5.270

5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χαϊδαρόρεμα 850
6 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Γεώργιζα  

1. Χαλανδρίου7 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2. Αγ. Αντωνίου 3.800

8 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Κατσαούνη                                     
2. Δαμάσκου -

1. Βριλησσός 2084
2. Πεντέλης - Χαλανδρίου 1.7709 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
3. Αγ. Αντωνίου 990
1. Καλλιρρόης 2.000

10 ΠΑΠΑΓΟΥ 2. Ρέμα από Υμηττό έως Νοσοκομείο Γ. 
Γεννηματάς 1.200
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1. Κοκκιναρά
2. Πύρνας11 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
3. Θέτιδος

10.000

1. Χαλανδρίου - Πεντέλης 1.300
2. Ρέμα Χαλανδρίου- κλάδος Περικλέους 1.800
3. Περιοχή Καλλιθέας 2.200
4. Περιοχή Γκορτέζας 2.000

12 ΠΕΝΤΕΛΗΣ - 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

5. Οδού Καλισίων 800
13 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Σαπφούς 6.785

1. Κατσαούνη 10014 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2. Φιλ. Εταιρείας 500

Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοιχτά και κλειστά (διευθετημένα). Οι θέσεις παρέμβασης θα 
καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Πέραν των 
ρεμάτων που αναφέρονται ανωτέρω είναι πιθανό να γίνει παρέμβαση και σε άλλα ρέματα που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της πρώην 
Νομαρχίας Αθηνών ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας. Κατά την εκτέλεση του έργου είναι 
υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την 
παρέμβαση και η χρήση drone.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV : 45246410-0

Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων είναι οι ακόλουθες: 
1. Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, απορριμμάτων, μπαζών ή αυτοφυούς 

βλάστησης.
2. Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής 

αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα 
δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των 
ρεμάτων. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός 
θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση της για να μη διαταραχθεί η συνοχή του 
εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.

3. Καθαρισμός οχετών – κλειστών διευθετημένων ρεμάτων (περιλαμβάνονται τεχνικά έργα, έργα 
συναρμογής), δηλαδή απελευθέρωση της διατομής για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίων. 

Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από απορρίμματα, 
μπάζα ή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ο Πάροχος οφείλει να επισημαίνει 
και να ενημερώνει την Υπηρεσία για σημεία που χρήζουν προσοχής (π.χ. πρανή υπό κατάπτωση, 
σωληνώσεις αγνώστων δικτύων που καταλήγουν εντός ρέματος, κατασκευές που παρεμποδίζουν τη 
απρόσκοπτη ροή των υδάτων προς τα κατάντη).
Λόγω του ότι το έργο έχει χαρακτηριστεί ως έργο δυσχερούς προμέτρησης είναι δυνατόν να δοθεί 
εντολή για εκτέλεση εργασιών με  ιδιαίτερη προσοχή λόγω του δύσβατου κάποιων περιοχών, χωρίς 
να δικαιούται ο ανάδοχος ιδιαίτερη αμοιβή.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο της παρούσης μελέτης και για 
τις ποσότητες των προϊόντων του καθαρισμού, σύμφωνα με τον τρόπο επιμέτρησης ο οποίος 
αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση όπου θα εκτελεί εργασίες, 
με την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων μέσων (new jersey, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες 
κλπ.) χωρίς αμοιβή για αυτή τη σήμανση, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη οποιασδήποτε μελέτης απαιτηθεί για τα ανωτέρω 
τεχνικά έργα, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση δεδομένου ότι περιλαμβάνεται η δαπάνη ανηγμένη 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
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Τέλος, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει και άλλες εργασίες ή να περικόψει κάποιες 
από αυτές μέσα στα πλαίσια που οι κείμενες διατάξεις ορίζουν.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παυλάκος Γεώργιος

Μπαρτζούκας Νικόλαος 

Η Προϊσταμένη
Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. / Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Θεοδώρα Αραμπατζή
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Η Αν. Προϊσταμένη
Μελετών - Κανονισμών - 
Προτύπων / Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Ελένη Τσαούση 
Πολιτικός Μηχ/κός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την με αριθμό            /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Τ.Ε.Π.Α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών Έργων- Λιμενικών Έργων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Υπηρεσία διατήρησης 
παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού 
και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.967.796,45 € (πλέον 
ΦΠΑ)

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ585 του Π.Δ.Ε
2018ΕΠ58500006

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
             
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της παροχής των 
υπηρεσιών, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται 
στη Διακήρυξη.

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

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

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

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματούμενων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματούμενων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  
με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες 
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
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ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης.

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

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά), 
διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 
του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους  Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων 
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε 
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης.

1.1.7 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό της παροχής των υπηρεσιών, τις 
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων της παροχής των υπηρεσιών.

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

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
τις εργασίες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
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ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναθέτοντα φορέα), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) 
και η απομάκρυνσή τους από το χώρο των εργασιών. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία..

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

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

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

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

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

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

(στ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή 
των εργασιών για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης 
οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων 
κλπ.).

1.1.11 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

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

1.1.12 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων της παροχής των υπηρεσιών, εκτός αν άλλως ορίζεται στην 
Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
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υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης της παροχής των υπηρεσιών, καθώς οι δαπάνες 
σύνταξης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθμού 
αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης.

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

1.1.14 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης 
υδάτων) καθώς και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 
όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

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

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

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

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

1.1.19 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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1.1.20 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

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

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

1.1.23 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις 
αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.24 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου της  παροχής των υπηρεσιών μέχρι και την παραλαβή 
των εργασιών, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες, στους 
περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης.

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

1.1.26 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή των εργασιών (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενή 

μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

1.1.27     Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την παραλαβή του.

1.2 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1:  Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από απορρίμματα 

Kαθαρισμοί κοίτης ποταμών ή ρεμάτων από απορρίμματα κλπ χαλαρά υλικά με χρήση 
χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουμένων στις 
όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών 
τάφρων" με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο 
απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε εργασίες καθαρισμού μεγαλύτερης κλίμακας καθώς και 
όταν δεν υπάρχει δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη 
η φόρτωση και μεταφορά τους στους προβλεπόμενους ή επιτρεπόμενους χώρους 
απόθεσης.
Όταν είναι εφικτή η λήψη διατομών πριν και μετά την επέμβαση καθαρισμού, η 
επιμέτρηση θα γίνεται με την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωματισμών. Άλλως η 
επιμέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση 
στοιχείων πραγματοποιούμενων δρομολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής 
επίβλεψη εκ μέρους της Υπηρεσίας των πραγματοποιούμενων μεταφορών και η τήρηση 
των σχετικών στοιχείων. 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Έξι ευρώ και εβδομήντα δύο 
λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 6,72 €
 

Άρθρο 2 : Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση 
Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς 
αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, 
προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή 
τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή 
προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή 
ότι ανά καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3 αποξηραμένων 
φυτικών καταλοίπων, εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, ως εξής:

[*] = 50 m3 (ή άλλο) x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
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Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.

Τιμή ανά στρέμμα  (στρ.) πλήρως ολοκληρωμένου καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη 
 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως  : Οκτακόσια είκοσι ευρώ και 
μηδέν λεπτά 
               Αριθμητικώς: 820,00 €

Άρθρο 3 : Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων από 
αδειοδοτημένη μονάδα δειαχείρισης ΑΕΚΚ
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) από την αδειοδοτημενη μονάδα διαχείρισης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010  (ΦΕΚ  1312Β/2010) όπως 
εξιδικεύονται στην Εγκύκλιο 4834 – 25/01/2013 του ΥΠΕΚΑ.
Ως «κόστος υποδοχής» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την περαιτέρω διαχείρισή τους. Διευκρινίζεται ότι η 
επιβλέπουσα Υπηρεσία θα καθορίζει κατά περίπτωση το είδος και την ποσότητα των 
εκσκαπτώμενων υλικών που θα μεταφέρονται στις ΑΕΚΚ.
Επίσης, τα ευμεγέθη υλικά που προέρχονται από αποξηλώσεις στοιχείων κατά τη διάρκεια 
των εκσκαφών (π.χ. φρεάτια από σκυρόδεμα, υφιστάμενοι παλαιοί αγωγοί) θα 
τεμαχίζονται πριν τη φόρτωση και τη μεταφορά τους στη μονάδα ΑΕΚΚ. Τέλος, στην τιμή 
περιλαμβάνεται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, εξοπλισμός, κλπ. που 
απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) επί αυτοκινήτου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Τρία ευρώ και μηδέν λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 3,00 €

Άρθρο 4 : Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο 
μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια 
με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
Η τιμή έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, 
άλλο άρθρο που περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη διακίνηση όπως εκσκαφή,  κλάδεμα 
κ.λ.π., που περιέχουν τη διακίνηση. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Τέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 4,00 €

Άρθρο 5 : Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών
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Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές υλικών εντός ρέματος με μονότροχο ή 
μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφερούς) ανά 20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m. 
Η τιμή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις μεταφοράς  προϊόντων μέσα στον  ίδιο 
χώρο. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 1,50 €

Άρθρο 6 : Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων εντός κλειστών ρεμάτων
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών, κατεδαφίσεων και 
κλαδεμάτων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο 
μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια 
με συντελεστή προσαύξησης 2,0. Περιλαμβάνεται προσαύξηση για χρήση εξοπλισμού 
εξαερισμού και φωτισμού.
Η τιμή έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται, στην παρούσα εργολαβία, 
άλλο άρθρο που περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη διακίνηση όπως εκσκαφή,  κλάδεμα 
κ.λ.π., που περιέχουν τη διακίνηση. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 6,50 €

Άρθρο 7 : Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν 
αυτοκινήτων 
Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδαφίσεων με χρήση δίτροχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπρόσθιας 
ανατροπής (mini dumpers), εντός κλειστού ρέματος ή μέχρι του ορίου που προβλέπεται 
από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. 
Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, 
μετά από πλήρη τεκμηρίωση. Περιλαμβάνεται προσαύξηση για χρήση εξοπλισμού 
εξαερισμού και φωτισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγματος

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα 
λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 4,70 €

Άρθρο 8 : Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών 
από υλικά και προσχώσεις
Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε 
διαστάσεων από υλικά και προσχώσεις με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική 
υποβοήθηση.
Περιλαμβάνεται η φόρτωση των ανασυρομένων προϊόντων καθαρισμού επί αυτοκινήτου ή 
βυτίου και η μεταφορά προς οριστική απόθεση.
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Είκοσι έξι ευρώ και εξήντα 
λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 26,60 €

Άρθρο 9 : Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση   
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και 
αμμοχαλίκων, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας 
και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 6,36 €

Άρθρο 10 : Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης DN 450-600 mm με χρήση 
αποφρακτικού μηχανήματος
Πλήρης καθαρισμός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μεταξύ δύο διαδοχικών 
φρεατίων, μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, 
ειδικού εξοπλισμού και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την 
χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση 
των ιζημάτων,  η  συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η 
δαπάνη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου γύρω από τα φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, 
σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου Υδραυλικών Εργασιών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 6,50 €

Άρθρο 11 : Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή 
βενζινοκίνητων, ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την 
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  
κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από 
την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις 
ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις 
Βορβόρου - Λυμάτων''. Το άρθρο εφαρμόζεται εντός κλειστών ρεμάτων. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνονται:
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α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος 
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται 
και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η 

συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα 

αποδέκτη
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα 

εκτέλεσης των εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος με βάση αναλυτικά στοιχεία 
καταγραφής του χρόνου απασχόλησης.

ΕΥΡΩ      Ολογράφως  : Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 9,30 €

Άρθρο 12 : Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων ύψους μέχρι  4 m
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  : Εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 9,00 €

Άρθρο 13 : Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m. 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 και μηδέν 
λεπτά 
               Αριθμητικώς: 25,00 €

Άρθρο 14 : Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ.
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 
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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 €

Άρθρο 15 : Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ.
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 και 
μηδέν λεπτά 
                 Αριθμητικώς: 140,00 €

Αθήνα, ……………… 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ               ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παυλάκος Γεώργιος

Μπαρτζούκας Νικόλαος 

Η Προϊσταμένη
Τ.Υ.Ε.Λ.Ε. / Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Θεοδώρα Αραμπατζή
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Η Αν. Προϊσταμένη 
Μελετών - Κανονισμών - 
Προτύπων / Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Ελένη Τσαούση
Πολιτικός Μηχ/κός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με αριθμό              /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

                                                
  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  Τ.Ε.Π.Α 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικά

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
«Υπηρεσία διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα 
Αθήνας (2021-2022)»

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Ρέματα στη χωρική αρμοδιότητα της πρώην Νομαρχίας Αθηνών 

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου:
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 
κτήσεως

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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ΤΜΗΜΑ Β

Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Η παρούσα μελέτη αφορά:

Η παρούσα μελέτη αφορά:

• Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων 

2. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ

2.Α.1 Κατηγορίες σκυροδέματος

C12/15 (κοιτοστρώσεις, εξομαλυντικές 
στρώσεις κ.λπ.), C16/20 (τοίχοι, 

κρασπεδόρειθρα, πτερυγότοιχοι κ.λπ.), 
C25/30 (σώμα οχετών, γέφυρες κ.λπ.).

2.Α.2 Χάλυβας SΤ ΙΙΙ, ST IV

2.Α.3 Χυτοσιδηρά τεμάχια βαθμίδες, καλύμματα φρεατίων κλπ.

2.Α.4 Ήλοι-σύνδεσμοι

2.Α.5 Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα

2.Α.6 Σιδερένιοι σωλήνες

2.Α.7 Ξυλεία πελεκητή

2.Α.8 Στεγανωτικό μάζας

2.Α.9 Τσιμεντοκονίαμα, ασβεστοτσιμεντοκονίαμα για 
επιχρίσματα 

450 Kgr

2.Α.10 Ασφαλτόπανο

2.Α.11 Μονωτικά υλικά PLASTIC 77, PLASTIC JOINT κ.λπ.

2.Α.12 Μονωτικές προκατασκευασμένες πλάκες FLEXCELL

2.Α.13 Μονωτική ταινία HYDROFOIL PVC

2.Α.14 Διάτρητος τσιμεντοσωλήνας στραγγιστηρίου  Φ200 

2.Α.15 Αγωγοί ομβρίων από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο, 
κατηγορίας ΙΙΙ, σειράς 100

2.Α.16 Πλαστικοί σωλήνες ακαθάρτων από PVC

2.Α.17 Χονδρόκοκκο υλικό (χαλικόφιλτρο στραγγιστηρίου)

2.Α.18 Γεωύφασμα στραγγιστηρίου και προστασίας

2.Α.19 Άμμος λατομείου

2.Α.20 Θραυστό υλικό λατομείου Π.Τ.Π. Ο-150 & 155

2.Α.21 Ασφαλτικό διάλυμα προεπάλειψης ΩΣ     Π.Τ.Π.

2.Α.22 Ασφαλτική επάλειψη και συγκολλητική επάλειψη ΩΣ     Π.Τ.Π.
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2.Α.23 Ασφαλτόμιγμα ΩΣ     Π.Τ.Π.

2.Α.24 Αντιολισθηρή στρώση ΩΣ     Π.Τ.Π.

2.Α.25 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας

2.Α.26 Πινακίδες σήμανσης ΩΣ     Π.Τ.Π.

2.Α.27 Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ΩΣ     Π.Τ.Π.

2.Α.28 Υλικό διαγραμμίσεων ΩΣ     Π.Τ.Π.

2.Α.29 Σισηροϊστός ηλεκτροφωτισμού οδών

2.Α.30 Καλώδια τύπου ΝΥΥ

2.Α.31 Φωτιστικά σώματα 

2.Α.32 Σωλήνες πολυαιθυλενίου

2.Α.33 Δέντρα, θάμνοι κ.λπ. για την μόρφωση των 
πεζοδρομίων και της κεντρικής νησίδας.

Β. ΕΔΑΦΟΣ

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa

2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm)

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέματος

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m2

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2

3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε 
παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
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ΤΜΗΜΑ Γ

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 
συντηρητές - επισκευαστές του. 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων
1.1 Ύδρευσης
1.2 Αποχέτευσης
1.3 Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4 Παροχής διαφόρων αερίων
1.5 Παροχής ατμού
1.6 Κενού
1.7 Ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.8 Πυρόσβεσης
1.9 Κλιματισμού

1.10 Θέρμανσης
1.11 Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.12 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1
Οι διακόπτες των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού βρίσκονται στα αντίστοιχα Pillar. 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.2 Υαλοβάμβακας
3.3 Πολυουρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 Άλλα υλικά

Ουδεμία.

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Ως οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι οδοί του υφιστάμενου τοπικού 
δικτύου και  του παράλληλου δικτύου, διαμέσου των προβλεπόμενων σηματοδοτούμενων κόμβων. 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Ουδεμία

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Ουδείς.

8. Άλλες ζώνες κινδύνου
Ουδεμία.

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. 
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)
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Σε συνεχή λειτουργία πρέπει να βρίσκονται τα συστήματα ηλεκτροφωτισμού, φωτεινής 
σηματοδότησης  και το αποχετευτικό δίκτυο της οδού. 
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ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κ.λπ.) καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή 
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν 
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κ.λπ.)

1. Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες

Όλο το δίκτυο των αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, με τα φρεάτια υδροσυλλογής, επίσκεψης και 
ελέγχου, καθώς και ο κιβωτοειδής οχετός θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Οι εργασίες συντήρησης που απαιτούν τη χρήση μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλλησης και γενικά 
μηχανημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρα, αποτελούν εργασίες με αυξημένο τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς.

ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

Οι συνηθέστερες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων  είναι οι ακόλουθες:

• Καθαρισμός κοιτών υδατορεμάτων από φερτά υλικά ή / και απορρίμματα
• Καθαρισμός πρανών υδατορεμάτων από φερτά υλικά ή / και απορρίμματα

Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν με χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων, τα οποία δεν θα 
προκαλέσουν οποιαδήποτε προβλήματα ευστάθειας στα πρανή των ρεμάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλα 
προβλήματα.

ΑΔΑ: 9Υ007Λ7-Γ29
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