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                                                                                            Α∆Α:71ΛΣ7ΛΛ-Τ5Θ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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  Πληροφορίες :  Αιµ. Παραλίκας 

  Τηλέφωνο : 2313 - 319811 

  Fax : 2313 – 319.902          
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Θεσσαλονίκη 17 Μαρτίου 2017 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 497239(18738) 

 

 

 

 

 

 

 
 
∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού άνω των ορίων, για την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισµός-συντήρηση του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας ∆ΤΕΠΕΘ από υλικά-κοπή χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα 
(2016-2018)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 
 
Τύπος διαγωνισµού : Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
Κριτήριο αξιολόγησης : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
CPV: 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου) 
Προθεσµία: Η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 600.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 
(483.870,97€ άνευ Φ.Π.Α.) 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι πόροι 2016, Κωδικός έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ006Ι∆Π16 
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και συµπληρωµατικά στον ν. 4412/2016 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής της προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 
ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(30 ηµέρες από την ηµ/νια 
αποστολής στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
 Ένωσης)  

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr,του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 
17/3/2017 17/3/2017  

Ώρα :15:00π.µ 
 18/4/2017 

Ώρα :15:00µ.µ 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Π.Κ.Μ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Βασ. Όλγας 198 54008 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης):  

Παράρτηµα Ι: Προϋπολογισµός Μελέτης 
Παράρτηµα ΙΙ: Περιγραφικό Τιµολόγιο 
Παράρτηµα ΙΙΙ: Προσάρτηµα Ι: Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης & Προσάρτηµα ΙΙ: Κατάλογος 
Συµβάσεων Παροχής Παρόµοιων Υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την τριετία (1-1-2013 & 
31-12-2015) 
Παράρτηµα ΙV: Τεχνική Περιγραφή  
Παράρτηµα V: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
Παράρτηµα VΙ: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) 
Παράρτηµα VII: Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
Παράρτηµα VIIΙ: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
Παράρτηµα ΙΧ: Υποδείγµατα Εγγυήσεων 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας Υπόψη: 
 

Ηµεροµηνία 
Αποστολής στην 

Υπηρεσία 
Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Ηµεροµηνία 
∆ηµοσίευσης στο 

Εθνικό 
Τυπογραφείο 

(Τεύχος 
∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων 
Συµβάσεων -ΦΕΚ) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
∆ηµοσίευσης σε 

Ελληνικές 
Εφηµερίδες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ηµοσίευσης 

στη ∆ιαδικτυακή Πύλη 
του  

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ηµοσίευσης 

στη ∆ιαδικτυακή 
Πύλη του 

www.eprocurem
ent.gov.gr του 

ΚΗΜ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ηµοσίευσης  

στο site της 
Π.Κ.Μ. 

www.pkm.gov.gr  

17/3/2017 24/3/2017 24/3/2017 17/3/2017 27/3/2017 17/3/2017 
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1. Το ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/08-08-2016) 

2. Το ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) 

3. Το ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη 
διοίκηση Ενσωµάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ «(ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) 

4. Το ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄93/14-4-
2014) 

5. Το ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις »(ΦΕΚ Α΄143/28-6-2014) 

6. Το ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν µετά την εφαρµογή 
του ν.4270/2014 

7. Το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112/13-7-2010) 

8. Το ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 
(ΦΕΚ Α΄226/27-10-2011) 

9. Το ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α'204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α΄19/2-2-2014) 

10. Το ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄120/29-05-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (N. 4254/2014, ΦΕΚ Α΄, 85/07-04-2014). 

11. Το ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012, του 
ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά 
µε τους συντελεστές παρακράτησης φόρου 

12. Το ν.4152/2013 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των ν.4064/2012 και 4127/2013»(ΦΕΚ Α΄107/9-5-
2013) 

13. Το ν.2690/1999 περί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει 

14. Το ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα -Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

15. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145/2016) 
16. Το Π.∆. 133/2010 «Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.» (ΦΕΚ Α΄226/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε µε τις αριθµ.81320 και 77909 αποφάσεις του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». (ΦΕΚ Β΄ 4302/2016) 

17. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου.», που συνεχίζουν να 
ισχύουν σήµερα ως µεταβατικές διατάξεις του ν. 4412/2016. 

18. Την Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3400 /20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 
Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ∆ικτύων – 
Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου  όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

19. Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401 Β') «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις προδιαγραφές και 
τα πρότυπα του συστήµατος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙ∆ µε χρήση 
ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµόσιου τοµέα και των 
φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ∆» 

20. Την α)Αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄2540/7-11-2011) 
περί «∆ιενέργειας της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης για την διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» β)Αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-
11-2011, ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιοι 
του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε τη 
διενέργεια κλήρωσης του άρθρου 26 ν.4024/2011  

21. Την υπ’ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/21.10.2013) Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά µε τις «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
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λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
(Α∆Α:ΒΛΛΥΦ-6Φ1). 

22. Την υπ' αριθµ. Π1/542/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

23. Τις αριθ.30149(387)/27.02.2017 (Α∆Α:729Ζ7ΛΛ-1ΝΗ) και αριθ.30110(385)/10.2.2017 
(Α∆Α:67ΑΤ7ΛΛ-6ΤΟ) (ΦΕΚ 390/Β/10.2.2017) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη που αφορούν στη 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων καθώς και στην παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής των Γενικών 
Αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

24. Την αριθµ. 458/15-3-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της 
πενταµελούς επιτροπής διενέργειας Τακτικών και ∆ιεθνών διαγωνισµών (Α∆Α:ΩΧ1∆7ΛΛ-6ΡΩ) 

25. Την αριθµ.456/15-3-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισµών 
προµηθειών Π.Κ.Μ.-Μ.Ε.Θ.(Α∆Α: 69ΡΥ7ΛΛ-ΝΕ8) 

26. Την αριθµ.28, αριθµ. Συνεδρίασης 5, της 10-3-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας µε την οποία εντάχθηκε η υπόψη παροχή υπηρεσιών στο πρόγραµµα 
επενδυτικών δαπανών µε χρηµατοδότηση από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Α∆Α: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) 

27. Το αριθµ. 137897/οικ.3423/01-04-2016 πρωτογενές αίτηµα της ∆.Τ.Ε/Π.Ε.Θ. για έγκριση ∆ιάθεσης 
Πίστωσης (Α∆ΑΜ 16REQ004123410) 

28. Την αριθ. 629/12-4-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. µε την οποία εντάχθηκε το 
έργο στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (Α∆Α 76ΤΒ7ΛΛ-ΝΡ3) 

29. Την αριθ. πρωτ. 143614(4952)/18-04-2016 µε Α/Α 1813, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Α∆Α 6ΒΘ57ΛΛ-ΟΥΨ) 
(Α∆ΑΜ:16REQ004272767), όπως επανεκδόθηκε µε την αριθµ.92007(2425)/9-3-2017 µε Α/Α 1038, 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:Ω2ΦΕ7ΛΛ-ΧΝΒ) 

30. Την αριθµ. 2301/20-12-2016 (Α∆Α: 78ΟΑ7ΛΛ-4ΜΛ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 
περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισµού και των όρων αυτού για 
την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισµός-συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΤΕΠΕΘ από υλικά-κοπή χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα (2016-2018)» 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισµός-συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΤΕΠΕΘ από υλικά-κοπή χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα (2016-2018)» σύµφωνα µε 
την αναλυτική διακήρυξη, η οποία αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, και το Μέρος Β: 
Παραρτήµατα. 
Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και για είκοσι 
τέσσερεις (24) µήνες. 
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους 
πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και 
διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή 
περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν 
επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σηµείο, 
τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή 
της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 483.870,97 ευρώ) 
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε κωδικό έργου 
2131ΘΕΣ006Ι∆Π16 
Περίληψη της διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της ∆ιαύγειας 
(www.diavgeia.gov.gr), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/13-7-2010), τεύχος Α' 
“Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”. 
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Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει 
η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή µέχρι και την 18-4-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ. στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και 
συµπληρωµατικά στον ν. 4412/2016. 
 

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (30 

τουλάχιστον 
ηµέρες από την 

ηµ/νια αποστολής 
στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ 

17/3/2017 17/3/2017 
18/4/2017 

Ώρα :15:00µ.µ 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της 
προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µετά τη συγκεκριµένη ώρα 
και ηµέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τριακόσιες 
εξήντα πέντε (365) µέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, η δε 
εγγυητική συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που η εγγυητική συµµετοχής ορίζει 
σε χρόνο µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 24/04/2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10:00 π.µ. µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Κ.Μ., Βασ. Όλγας 198. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης στον Τύπο βαρύνουν το ∆ηµόσιο. 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού Π.Κ.Μ. (για διαδικαστικά θέµατα- Αιµ.Παραλίκας, τηλ. 2313 319811) και από τη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕΘ (για τεχνικά θέµατα- Κ. Πάπας, τηλ. 2313 331199). 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ  
ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ   
ΑΡΘΡΟ 3: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
ΑΡΘΡΟ 4: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)  
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 7.1:  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 7.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 8: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 14: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
ΑΡΘΡΟ 15: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 16: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 19: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 21: ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 22: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ- ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
ΑΡΘΡΟ 24: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 25: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΑΡΘΡΟ 26: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 27: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΡΘΡΟ 28: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
ΑΡΘΡΟ 29: ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 
ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
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MΕΡΟΣ Α’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισµό 
προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 483.870,97 ευρώ), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για 
την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισµός-συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΤΕΠΕΘ από υλικά-κοπή χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα (2016-2018)»  

Αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η παροχή, για δύο (2) έτη, υπηρεσιών συντήρησης 
πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου (µήκους 400 Κm) και επαρχιακού 
οδικού δικτύου (µήκους 600 Κm) αρµοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 6297/27-08-
2007 (ΦΕΚ-1866 Β/14-09-2007) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Αρµοδιότητα 
συντήρησης και τεχνικής αστυνόµευσης στο οδικό δίκτυο της ΠΚΜ». 

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποσκοπεί στην προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού 
και αισθητικού χαρακτήρα των χώρων πρασίνου εκατέρωθεν εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούµενων εργασιών όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΙV: Τεχνική Περιγραφή και περιλαµβάνουν τον καθαρισµό 
των χώρων και την συντήρηση του πρασίνου. Πιο συγκεκριµένα θα είναι υπεύθυνος για: 

α. τον καθαρισµό τάφρων, 

β. τον καθαρισµό χώρων πρασίνου, 

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

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

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

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

 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µε κωδικό έργου 
2131ΘΕΣ006Ι∆Π16 

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

 

Αναθέτουσα Αρχή  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Οικονοµική Επιτροπή της οποίας µε την υπ’ αριθµό 2301/20-12-
2016 (Α∆Α: 78ΟΑ7ΛΛ-4ΜΛ) απόφασή της εγκρίνει την διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού.  

Προκήρυξη  

Η ∆ιακήρυξη αυτή αποτελείται από:  

Α) το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)  

Β) το Μέρος Β (Παραρτήµατα) 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισµός-συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΤΕΠΕΘ από υλικά-κοπή χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα (2016-2018)», όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β Παράρτηµα ΙV: Τεχνική Περιγραφή της ∆ιακήρυξης.  

 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έργο 
της οποίας θα είναι ο συντονισµός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του 
Αναδόχου εκ µέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου. Η συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής θα γίνει µε απόφαση του αρµοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής . 
 
Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού (5µελής) 
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Πρόσωπα ορισµένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την αρµοδιότητα για 
την αποσφράγιση, και την αξιολόγηση των προσφορών. 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (5µελής) 
 
Πρόσωπα ορισµένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την αρµοδιότητα 
εξέτασης των ενδεχόµενων ενστάσεων και προσφυγών, τα µέλη της οποίας είναι διάφορα από τα µέλη 
της ανωτέρω αναφερόµενης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.  

Προσφέρων  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει 
προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.  

Αντίκλητος  

Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις 
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή 
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, 
αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.).  

Ανάδοχος  

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.  

Κατακύρωση  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 
Ανάδοχο.  

Σύµβαση  

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

Προϋπολογισµός  

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
προκηρυσσόµενου έργου.  

Συµβατικό Τίµηµα  

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.  

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για 
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δε λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της ∆ιακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Ισχύουσα Νοµοθεσία  

Η ∆ιακήρυξη, η Σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου/ων 
διέπονται από την αναφερθείσα στο προοίµιο νοµοθεσία 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµούς ή ενώσεις ή κοινοπραξίες πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές 
ή τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη 
επαγγελµατική επάρκεια, εµπειρία, αξιοπιστία και φερεγγυότητα. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη 
αποδεκτές και απορρίπτονται. 
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Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται 
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  

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

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό 
να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους 
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν 
µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά 
φυλλάδια (prospectus) που θα συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην 
Ελληνική / Αγγλική γλώσσα.  

 

4.2 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 
Τρόπος λήψης εγγράφων διαδικασίας  

 
Αντίγραφο της ∆ιακήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένο στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής 
(www.pkm.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται άµεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή µέσω 
υποβολής ηλεκτρονικού αιτήµατος  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και 
να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας διαγωνισµού µε 
το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Τα αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες - διευκρινήσεις επί των εγγράφων του ∆ιαγωνισµού 
(∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων οι οικονοµικοί 
φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να ζητήσουν µε την ανωτέρω διαδικασία συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες 
µαζί τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι έξι (6) 
ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
του ∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Οι ενδεχόµενες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από όλες τις απαντήσεις θα αναρτώνται 
και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

4.3: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην έδρα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ.Όλγας 198, Τ.Κ. 54008, Θεσσαλονίκη, από την αρµόδια 
Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού, την 24η Απριλίου 2017 και ώρα 10:00µ.µ. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 25 του ν. 4412/2016) 

 
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συµφωνία Περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (Σ∆Σ), 
στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I  της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας  παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την  Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων.  
 
2. Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ,  καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις 
οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς 
φορείς της  Ένωσης. 

 

Προσφορά Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων – Κοινοπραξιών 
 
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν 
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 
συµµετοχής. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της 
σύµβασης τον τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά τα άρθρα 
75, 76 και 77 του ν. 4412/2016 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και είναι 
σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας. 
Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης από ενώσεις οικονοµικών φορέων, διαφορετικοί από 
εκείνους που επιβάλλονται σε µεµονωµένους συµµετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από 
αντικειµενικούς λόγους και να είναι σύµφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας. 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονοµικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που 
η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί όσοι βρίσκονται σε κάποιες από τις καταστάσεις που περιγράφονται 
στο άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016.  
Συγκεκριµένα στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εµπίπτουν σε µια από 
τις ακόλουθες καταστάσεις:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ЕЕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το 
ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
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13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 
1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215). 
 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Επίσης αποκλείονται από τη συµµετοχή όσοι οικονοµικοί φορείς: 
 
α) Έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
β) ∆εν τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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'. 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 αρµοδιότητας τους.  
γ) Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου, 
δ) Έχουν συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, 
ε) Βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του  
ν.4412/2016 η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
στ) Έχουν δηµιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού µε πρότερη συµµετοχή του  κατά 
την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, η οποία δεν 
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
ι) Έχουν 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, 
ια) Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79, 
ιβ) Επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 
ιγ) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητά 
τους. 
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ΑΡΘΡΟ 7.1: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται : 
 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και 
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία : 

• Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον 
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNET της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού 
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

• Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

• είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

• είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο 
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες 
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και 
σε έντυπη µορφή (ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου εγγράφου ή των ακριβούς 
αντιγράφου του, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.4250/2014) στην αρµόδια υπηρεσία.  

• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

• Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

• Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων, οι 
οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό 
αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

ΑΡΘΡΟ 7.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (άρθρο 78 του ν. 4412/2016 & άρθρο 
63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται 
στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά περίπτωση  
και για συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους 
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ΙΙ  του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική  εµπειρία, οι 
οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες. 

 
Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
H ανωτέρω σχετική δέσµευση των φορέων θα συµπεριληφθεί στον υπο-φάκελο των 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79, 80 και 81 του ν. 4412/2016 , αν οι φορείς, στις 
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. Η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2. του 
άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την 
αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του 
άρθρου 74. 
 
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί ο 
οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται  στην παρ. 2 του άρθρου 19 
ν. 4412/2016 , µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  
 
2. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων ή συµβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών 
τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 
απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν 
η προσφορά  υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 
19 ν. 4412/2016, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, στον υποφάκελο “∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά” τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία (ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, πλήν της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που πρέπει να 
είναι πρωτότυπη), σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε διατάξεις του ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν 
την παρούσα διακήρυξη κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου 
και της ως άνω απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής- τεχνική προσφορά» που 
έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα 
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή. Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
1) Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε µορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά 
υπογεγραµµένη από τον ίδιο, στην οποία πρέπει να  αναφέρονται τα εξής: α) το περιεχόµενο του 
φακέλου, β) ότι η προσφορά ισχύει και δεσµεύει την εταιρεία για 365 ηµέρες από την επόµενη της 
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ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού και δύναται να παραταθεί κατά µέγιστο για επιπλέον 365 ηµέρες, 
γ) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
πληρούν όλα τα κριτήρια συµµετοχής, δ) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για 
προµήθειες του ∆ηµοσίου, µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
ούτε  κηρύχθηκαν έκπτωτοι µε τελεσίδικη απόφαση από συµβάσεις άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή 
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

 

2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δηµιούργησε µέσω της ιστοσελίδας: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα 
κατάλληλα πεδία. 
Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, εξήγαγε το αρχείο σε µορφή .xml (το οποίο δεν είναι 
αναγνώσιµο) και το ανέρτησε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. Το αρχείο σε 
µορφή .pdf του ΕΕΕΣ έχει επίσης αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Ο οικονοµικός Φορέας: 

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε µορφή xml) από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το 
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το 
αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. 
Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω κατά προτίµηση του Chrome (καθώς έχει 
ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 
πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή 
Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε µορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. 

 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.(Άρθρο 93 ν 4412/2016). Το ίδιο ισχύει και όταν ο 
οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων. 
 
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα προκειµένου να αποφευχθούν πληµµέλειες κατά τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ 
που επισύρουν τον αποκλεισµό του εκάστοτε οικονοµικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο διαγωνισµό και δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 
συµπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας συµµετέχει µόνος του στο διαγωνισµό, αλλά στηρίζεται 
στις ικανότητες µίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής, πρέπει να µεριµνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαµβάνει το δικό του ΕΕΕΣ µαζί µε χωριστό 
ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

γ. Στην περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό από κοινού οµίλων οικονοµικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 
κοινοπραξιών, συνεταιρισµών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, 
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα µέρη ΙΙ έως V αυτού. 

δ. Αναφορικά µε τη συµπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:  

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα 
οποία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν 
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εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν 
υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ. 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής των κατά νόµο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής 
ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννοµες συνέπειες της ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται 
στην κείµενη νοµοθεσία. 

3. Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παρ.2(β-γ) 
του παρόντος άρθρου. 

 
3) Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου, 
από όπου θα προκύπτει µε σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε τον 
κάτωθι πίνακα: 

Για τις Ανώνυµες Εταιρίες (Α.Ε.): 

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απ'όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον 

πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο). 

Απόσπασµα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 

Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώµα, από το οποίο να 

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το 

νοµικό πρόσωπο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης (φωτοαντίγραφα). 

    Για τις Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. 

Το φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 

(φωτοαντίγραφο). 

     Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Οµόρρυθµες  (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθµες 

Εταιρίες (Ε.Ε.): 

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. 

Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης. 

   Για ατοµική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.    

 
Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει 
να υποβάλλονται αυτοτελώς από κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
 
4) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπό τους. 
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5) Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό (άρθρο 72 του ν. 4412/2016) που θα ανέρχεται στο 2% 
της  προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου άνευ Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 
9.677,42 ευρώ, αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 
τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) καθώς και σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωµα(επί ποινή αποκλεισµού) (βλ. και άρθρο 20 της 
παρούσας διακήρυξης). Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριακόσιες 
ενενήντα πέντε (395) ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

6) ∆ήλωση ορισµού Αντικλήτου. Σε περίπτωση ένωσης η δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον 
ορισµένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής 
πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως.  

Η εγγύηση συµµετοχής του ∆ιαγωνιζόµενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται µετά την 
κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της 
Σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόµενων επιστρέφονται σε 
αυτούς εντός 5 ηµερών από την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  
σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται, άλλως σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 72 του ν.4412/2016.  

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα ισχύοντα σε χώρες µέλη της Ε.Ε. 
ή από ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή, πέραν των άλλων, έχει 
προκαθορίσει και τα παρακάτω κριτήρια καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
άρθρου 75 του ν.4412/2016, τα οποία θα συµπληρώσει  στο Ε.Ε.Ε.Σ. ο Οικονοµικός Φορέας. 
 

• Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο που τηρείται στο κράτος - µέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του 
ν.4412/2016 

• ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και συγκεκριµένα ισολογισµοί ή 
αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, 
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2013-2015) από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι 
έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2013-2015) 
µεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται. Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά. 

 

Για τα ανωτέρω κριτήρια καταλληλότητας, θα ζητηθούν τα σχετικά αποδεικτικά µέσα κατά το στάδιο 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 
17 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της παρούσας διακήρυξης και δεν απαιτείται η υποβολή στη βάση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
του ΕΕΕΣ, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να υποβάλλονται εφόσον έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014). 
 
ΑΡΘΡΟ 9: Προδικαστικές προσφυγές (ν.3886/2010 & ΒΙΒΛΊΟ ΙV ΤΟΥ ν.4412/2016) 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σχετικής σύµβασης  
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση όλων των διαφορών του νόµου 3886/2010 είναι το ∆ιοικητικό 
Εφετείο της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, µε τριµελή σύνθεση το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. 
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Ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της 
παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις ειδικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Η 
προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται µε φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον 
αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής.   

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών 
από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.  

 Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής, µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της 
προσφυγής ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου.  

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή,  στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης <<περί ηλεκτρονικού παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( 
ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Για ότι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα σχετικά µε τις προδικαστικές προσφυγές τυγχάνουν 
εφαρµογής οι διατάξεις του ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 
18 Α΄/25-01-2013) και το  άρθρο 74  του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄/18-04-2013) και ισχύει. 
 
Ωστόσο, µετά την 31 Μαρτίου 2017 και όσον αφορά στην έννοµη προστασία κατά την 
σύναψη ∆ηµοσίων Συµβάσεων τυγχάνει εφαρµογής το Βιβλίο ΙV του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 365 ηµέρες από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 
απευθύνει ερώτηµα προς τους συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται την παράταση για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι συµµετέχοντες που δέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους, 
οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν 
συµµετέχουν πλέον στον διαγωνισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος του 
προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν της παρούσα διακήρυξη κατά το µέρος 
που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω απόφασης, για το 
σύνολο του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. 

Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου, µε την παρούσα, Έργου δε γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ 13:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα. 
 
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό 
να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, 
µόνο στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus) που θα 
συνυποβάλλονται µε την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική / Αγγλική γλώσσα.  
 
13.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο 
περιλαµβάνονται όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής όπως περιγράφονται στο άρθρο 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της παρούσης, και τα τεχνικά στοιχεία όπως περιγράφονται στην 
ενότητα «Τεχνική Προσφορά» του παρόντος άρθρου (13.1). 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισµού, τα εν λόγω δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου τύπου .pdf σύµφωνα µε το ανωτέρω 
σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς . 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα.  
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 
Τεχνική προσφορά 
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Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα, σύµφωνα µε το Μέρος Γ της παρούσας και ιδίως 
τα Παραρτήµατα: ΙΙΙ Προσάρτηµα ΙΙ Κατάλογος Συµβάσεων Παροχής Παρόµοιων Υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν κατά την τριετία (1-1-2013 & 31-12-2015), και IV (Τεχνική Περιγραφή)  
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 
1) Κατάλογο συµβάσεων υπηρεσιών συντήρησης - καθαρισµού χώρων πρασίνου σύµφωνα µε το 
Προσάρτηµα II που έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία τριετία (2014-2016) σε αναθέτουσες αρχές, 
όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016, ή σε ιδιωτικούς φορείς. Την ως 
άνω ικανότητα πρέπει να αποδεικνύουν και οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις. Η εκτέλεση των 
παραπάνω συµβάσεων θα αποδεικνύεται, εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε 
βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. 
Ο ως άνω κατάλογος θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα έργο την τελευταία τριετία (2014-
2016), όπου ο υποψήφιος Πάροχος να έχει αναλάβει είτε ο ίδιος ως Ανόδοχος, είτε ως Υπεργολάβος, 
(της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόµενης µε επίσηµα στοιχεία επικυρωµένα από Αρµόδια Αρχή) την 
συντήρηση πρασίνου παρόµοιων εργασιών µε το προς συντήρηση παρόν έργο διάρκειας τουλάχιστον 
δώδεκα (12) µηνών, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα IV Τεχνική Περιγραφή. 
Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι εφόσον αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος, θα παρέχει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης έµπειρο και επαρκές από πλευράς αριθµού ατόµων τεχνικό 
προσωπικό (ανθοκηπουρούς κλπ) για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα IV Τεχνική Περιγραφή και ότι επιτρέπει στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία εάν διαπιστώσει 
ανεπάρκεια αυτών, να του ζητήσει την αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 
 
2) Να διαθέτει στελεχιακό επιστηµονικό προσωπικό (αποφοίτους ΑΕΙ ή Τ.Ε.Ι.) και συγκεκριµένα: 

• Έναν (1) τουλάχιστον ∆ιπλωµστούχο σε σχετικό αντικείµενο (Γεωπόνο, ∆ασολόγο κλπ. 
Γεωτεχνικό, ως ∆ιευθυντή έργου µε χρόνο από κτήσεως πτυχίου-αντίγραφο του οποίου θα 
συµπεριλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά- τουλάχιστον δέκα (10) ετών, ο οποίος να 
έχει εµπειρία σε συντήρηση έργων, πρασίνου. Αποδεικτικό εµπειρίας για το επιστηµονικό 
προσωπικό θα αποτελούν βεβαιώσεις εργοδοτών ή από αρµόδιο επαγγελµατικό 
επιµελητήριο. 

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

• ∆ύο (2) ανυψωτικά µηχανήµατα (καλαθοφόρα) ανύψωσης προσώπων κατάλληλα για εργασίες 
κλάδευσης-κοπής δέντρων µε τους χειριστές τους (εφοδιασµένους µε τις αντίστοιχες άδειες 
χειρισµού αυτών). Τα απαιτούµενα καλαθοφόρα πρέπει να έχουν δυνατότητα ανύψωσης για 
εργασία σε ύψος είκοσι δύο (22) µέτρων το ένα και σε ύψος δεκαεπτά (17) µέτρων το άλλο, 
δυνατότητες που να προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας τους 

• ∆ύο (2) πολυµηχανήµατα µε τους χειριστές τους (εφοδιασµένους µε την αντίστοιχη άδεια 
χειρισµού αυτών) µε δυνατότητα προσάρτησης: α) χορτοκοπτικού µε ικανότητα αναρρόφησης 
και πλάγια έκταση βραχίονα, β) κλαδευτικού µηχανήµατος και 

• ∆ύο (2) κινητές µονάδες (τρέιλερ) σήµανσης µε αναλαµπόντες φανούς, φωτιζόµενα βέλη και 
ζέµπρα. Εφόσον, ο διαγωνιζόµενος στερείται του παραπάνω εξοπλισµού οφείλει να έχει 
εξασφαλίσει µε την κατάθεση του φακέλου προσφοράς, ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 7.2 της παρούσας διακήρυξης και ειδικότερα τούτο θα αποδεικνύεται µε κατάλληλη 
υποσχετική επιστολή-από κατόχους του σχετικού εξοπλισµού, τούτου αποδεικνυόµενου µε 
κατάλληλη υποσχετική επιστολή-δήλωση των εν λόγω κατόχων και µε την υπογραφή της 
σύµβασης σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ αυτών και του υποψηφίου αναδόχου, το 
οποίο θα συνοδεύεται από επικυρωµένα αντίγραφα των νοµίµων αδειών κυκλοφορίας. 

4) Ευκρινείς φωτοτυπίες της Άδειας κυκλοφορίας των απαιτούµενων ανυψωτικών 
µηχανηµάτων (καλαθοφόρων) και των πολυµηχανηµάτων καθώς και ευκρινείς φωτοτυπίες 
της άδειας των χειριστών τους 
5) Ευκρινή φωτοτυπία της Βεβαίωσης πληρωµής τελών χρήσης έτους 2017 και των ∆ελτίων 
Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα µηχανήµατα της προηγούµενης παραγράφου 
6) Ευκρινή φωτοτυπία Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου των µηχανηµάτων της παραγράφου 3 
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Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να υποβάλλονται εφόσον έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014). 
 
 
 
 
 
 
13.2  Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος, σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς της παρούσας 
διακήρυξης (Παράρτηµα VIII) και θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς η συνολική τιµή 
εκτέλεσης του έργου από την οποία και θα προκύψει το συµβατικό τίµηµα. 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή τύπου .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σε 
µορφή τύπου .pdf, σύµφωνα µε το σχετικό Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς της 
παρούσας διακήρυξης. 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθµητικά, τόσο 
χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., έναντι του οποίου προτίθεται ο ∆ιαγωνιζόµενος να 
εκτελέσει το έργο. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
και υποχρεώσεων του έργου. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για 
λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. Η 
συνολική τιµή προσφοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιµή του έργου.  

Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή 
κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Οι 
προσφορές θα πρέπει να προβλέπουν χρονική διάρκεια ισχύος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ηµερών.  

Η τιµή για το σύνολο του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας, θα πρέπει να 
δίνεται σε ΕΥΡΩ χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. Το ποσό της προσφοράς θα 
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.  

Επίσης στην οικονοµική προσφορά πρέπει να υπάρχει δήλωση του προσφέροντος ότι δεσµεύεται να 
αναλάβει µε το ίδιο κόστος ανά τιµή µονάδας για τυχόν συµπληρωµατικές επαναληπτικές υπηρεσίες που 
θα του ζητηθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι στις 24/04/2017 ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων ''∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά''.  Συντάσσεται το 1ο πρακτικό 
της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονοµική 
Επιτροπή της ΠΚΜ.  
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των ''Οικονοµικών Προσφορών'' µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα 
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που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο πρώτο στάδιο 
δηλαδή στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και 
αφού εκδοθεί η σχετική απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ. που εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της αρµόδιας 
επιτροπής διαγωνισµού. Ακολουθεί η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών, η σχετική 
ανακοίνωση τιµών και σύνταξη του 2ου Πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.  
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  
 
Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα 
του ∆ιαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα την 
επόµενη µέρα από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η µέρα αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός 
αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε µήνυµα µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους για την 
αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά 
τη νέα ηµέρα και ώρα, ορίζεται εκ νέου ηµεροµηνία αποσφράγισης.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 100 του 

ν.4412/2016)  

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της – Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των 
διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού που είναι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των 
προσφορών. 

 
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών τα οποία διαβιβάζονται προς 
έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή της ΠΚΜ και εκδίδονται σχετικές αποφάσεις έγκρισης.   
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους 
έπειτα από την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού από την 
Οικονοµική Επιτροπή της ΠΚΜ. 
 
Η επιτροπή διαγωνισµού απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - οικονοµικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν 
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) γίνεται µετά και την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
Η αρµόδια πιστοποιηµένη στο σύστηµα Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα εισηγηθεί για την τελική έγκριση τόσο 
του Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών όσο και του Πρακτικού 

17PROC005975393 2017-03-27



Σελίδα 22 από 98 

Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης στην Οικονοµική Επιτροπή της ΠΚΜ 
από την οποία και θα εκδοθεί η τελική απόφαση κατακύρωσης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 80 & 103 του ν.4412/2016) 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), υποβάλλει εντός προθεσµίας που δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται κατά 
περίπτωση. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες την 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση επιπλέον επισηµαίνεται ότι τα 
έγγραφα/δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 του ν.4250/2014) στην αρµόδια υπηρεσία.   
Αν δεν προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε 
την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, 
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, 
εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.  
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται 
η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από 
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 
77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, 
εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 
είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύµβασης.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση 
κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 
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ΑΡΘΡΟ 19: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ -ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 19.1: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), υποβάλλει εντός προθεσµίας που 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,  σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται κατά 
περίπτωση. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες την 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση επιπλέον επισηµαίνεται ότι τα 
έγγραφα/δικαιολογητικά που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύµφωνα µε 
το άρθρο 1 του ν.4250/2014)  στην αρµόδια υπηρεσία, ως ακολούθως: 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο  Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  ΕΚ∆ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήµατα 
όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 
συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες µορφές 
εµπορίας ανθρώπων.  
 
 Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το οικείο 
Πρωτοδικείο  

Πιστοποιητικό  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 

α)Το οικείο 
Πρωτοδικείο   
(ότι δεν τελεί 
πτώχευση, ότι 
δεν τελεί σε 
πτωχευτικό 
συµβιβασµό) 
 
 
 
 
β) ΓΕΜΗ 
(εξυγίανση ή 
εκκαθάριση, 
αναγκαστική 
διαχείριση, 
αναστολή 
επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτω
ν/ανάλογη 
κατάσταση) 
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Πιστοποιητικό αρµόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  στους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους 
είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

Ο οικείος 
Ασφαλιστικός 
φορέας  

Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του   

Υπουργείο 
Οικονοµικών/ 
υπηρεσία 
TAXISNET 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο  
 

Το οικείο 
Επιµελητήριο  

∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και 
συγκεκριµένα ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά 
σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων (έτη 2013-2015) από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει συνολικό 
κύκλο εργασιών των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2013-2015) 
µεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Ο εν δυνάµει 
Ανάδοχος (ή ο 
φορέας στον 
οποίο 
στηρίζεται ο 
εν δυνάµει 
βάσει του 
άρ.7.2 της 
διακήρυξης)  

 
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόµενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούµενα 
πιστοποιητικά είναι δυνατό να µεταβάλλονται µε βάση µε τις κείµενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω 
αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσµευτική για 
την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά δεν 
καλύπτουν το σύνολο των νοµικών καταστάσεων, κατά τα οριζόµενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το 
ζητούµενο πιστοποιητικό αφορά.  
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
σε ένωση (εφόσον πρόκειται για ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά), 
καθώς και από τον τρίτο φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας που 
υποβάλει προφορά. 
  
Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να υποβάλλονται εφόσον έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014). 
 
ΑΡΘΡΟ 19.2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Η συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 102 
του ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
δεν λαµβάνεται υπόψη.  
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, 
διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 
από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το 
περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, 
αλλά µόνο η διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. 
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών 
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
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κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις 
λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη 
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί η παρούσα παροχή υπηρεσίας είναι τα 
αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
2. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 

Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε 
αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή  
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στη διακήρυξη. Η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε  πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης 
και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) 
άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων 
και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 
επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τα 
άρθρα 35 & 36 του ν. 4129/2013 εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 80 του ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκοµίζοντας την απαιτούµενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, µε χρόνο ισχύος δύο (2) µηνών από 
τη λήξη του έργου. 
Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο  παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης  επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 Οι εγγυήσεις 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, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο 
της σχετικής σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/2016 , η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της  αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του 
αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 21: ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  
 
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της 
σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις 
του άρθρου 116 του ν.4412/2016. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 ν. 4412/2016. 
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην 
περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.  
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν 
αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς µεταβολές 
κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις 
των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 
του ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 22: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ- ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 22.1: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, 
µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν. 4412/2016.  
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου και στις ακόλουθες 
περιπτώσεις :  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
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 της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016 
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  
 
ΑΡΘΡΟ 22.2 : ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (Άρθρο 203 του ν.4412/2016)  
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε  στο όνοµα του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση  του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία  που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από  οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν  προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  
β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί  µε τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή  τις κείµενες διατάξεις  
και γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
 
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να 
είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι 
λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε 
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
 
3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 
όταν:  
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.  
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το  σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 
 
 
22.3 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, 
τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση 
τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και σε 
νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
139/Α). 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτηµα του Αναδόχου για µεταβίβαση ή εκχώρηση µόνο για 
ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. Η εκχώρηση – µεταβίβαση της 
σύµβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική 
απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν 
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απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά µε το τµήµα της Σύµβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το 
τµήµα που δεν εκχωρήθηκε. 
 
ΑΡΘΡΟ 23: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα 
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη. 
 
ΑΡΘΡΟ 24: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Η ισχύς των συµβάσεων αρχίζει από υπογραφής τους και για είκοσι τέσσερεις (24) µήνες. 
Η σχετική Σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του αρµοδίου Αντιπεριφερειάρχη και του παρόχου των 
υπηρεσιών-προµηθευτή βάσει κατακυρωτικής απόφασης του αρµοδίου οργάνου και των λοιπών 
στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης. 
 
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, 
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η απόφαση της 
διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον. 
Η Σύµβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συµφωνήσουν εγγράφως προς 
τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε το άρθρο 201 του ν.4412/2016 ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η πληρωµή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Πάροχο, θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, µε 
την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας του τµήµατος των υπηρεσιών για το οποίο εγκρίθηκαν 
πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής τµηµατικής παραλαβής υπηρεσιών. 
Με την καταβολή της τελευταίας πληρωµής προς τον Πάροχο, µε την οποία αποπληρώνεται το σύνολο 
του προβλεποµένου κατά τη σύµβαση ανταλλάγµατος για την παροχή των υπηρεσιών, εκδίδεται, από 
την επιτροπή παραλαβής, βεβαίωση ολοκλήρωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών, η οποία κατατίθεται 
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, προκειµένου να διαβιβαστεί στην Προϊσταµένη Αρχή για να λάβει γνώση. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωµή είναι τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 
συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν.4412/2016, συνοδευόµενο από τα 
επιµετρητικά στοιχεία 
β) Τιµολόγιο του Αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Η πληρωµή του τιµήµατος παροχής των Υπηρεσιών θα γίνεται σε ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 26: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται 
από την ∆ΤΕ/ΠΕΘ., όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα V: (Ε.Σ.Υ.)  

Η υπηρεσία µε απόφασή της ορίζει, για την παρακολούθηση της σύµβασης, υπάλληλο της ως επόπτη µε 
καθήκοντα εισηγητή. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της στους οποίους 
ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της 
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του παρόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον πάροχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
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Από τον πάροχο τηρείται ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου 
της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, τα 
χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, οι καιρικές συνθήκες, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του 
Παρόχου και από τον επόπτη και τους υπαλλήλους που ορίζονται από την Υπηρεσία για την 
παρακολούθηση της σύµβασης. Οι παραπάνω µπορούν να σηµειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την 
τήρηση των όρων της σύµβασης.  

Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η 
τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου 
της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

Για την παραλαβή του αντικειµένου, τµηµατικού ή συνολικού, συγκροτείται τριµελής Επιτροπή 
Παραλαβής, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα.  

Ο Πάροχος υπόκειται στον έλεγχο της ανωτέρω τριµελούς επιτροπής Παραλαβής Ελέγχου και 
Πιστοποίησης των εργασιών. Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στην επιτροπή και σε 
όλους τους εντεταλµένους για τον έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα Κέντρα, στα 
εργοτάξια, στις αποθήκες, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.  

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 ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 

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. 

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, ∆ιατάξεις κ.λπ., ούτε 
εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 
διακήρυξης, της Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Παραρτηµάτων της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που τους δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, 
ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη 
Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
  
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 
να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
 
Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του προσφέρει, 
συµφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρηµα ή προµήθεια ως δέλεαρ ή ανταµοιβή για 
παράνοµη ενέργεια ή παράλειψη νόµιµης ενέργειας σε σχέση µε τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 
µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 28: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύµφωνα µε το Παράρτηµα V της παρούσας και επικουρικά µε 
το άρθρο 204 του ν.4412/2016 υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
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1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση παρά τις προς τούτο 
επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής διά των αρµοδίων υπηρεσιών της, σύµφωνα και µε το 
άρθρο 26 της παρούσας. 
2) Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό 
µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του. Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται: 

• Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται 
για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 
• Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα 
πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και 
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

 
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία 
του παρασχεθέντος µέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ηµεροµηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 

1. Μήττας Χρήστος 

2. Ασπασίδης Γεώργιος 

3. Ζωγράφου-Τσαντάκη Μαρία 

4. Μασλαρινός Αθανάσιος 

5. Πάλλας Κωνσταντίνος 

6. Τσιµήτρης ∆ηµήτριος 

7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Παράρτηµα Ι: Προϋπολογισµός Μελέτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθαρισµός - συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων               
που εµποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018) 

& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ       

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      

         

   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ: 
600.000,00 € (µε ΦΠΑ)   

   
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΕΡΓΟΥ Ε.Π.: 
2131ΘΕΣ006Ι∆Π16    

   
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ
ΗΣ: 

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ    

         

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
         

α/α Α/Τ-ΓΓ∆Ε Α/Τ Είδος Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιµή Μονάδας ∆απάνη   

              Μερική Ολική 
                  

1 Ο∆Ο-Α-14 Α-1 

Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής 
ή τάφρου ερείσµατος, σε 
κάθε είδους έδαφος  

m 55.000,00 0,65 35.750,00   

  ΠΡΣ-ΣΤ4.1   
∆ιαµόρφωση - Ανανέωση 
κόµης ή κοπή µικρών 
δένδρων 
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2 ΠΡΣ-ΣΤ4.1.2 Α-2 
Ανανέωση κόµης δένδρων 
ύψους µέχρι 4 m 

τεµ 4.100,00 18,00 73.800,00   

  ΠΡΣ-ΣΤ4.2   
∆ιαµόρφωση - Ανανέωση 
κόµης ή κοπή µεσαίων 
δένδρων 

          

3 ΠΡΣ-ΣΤ4.2.1 Α-3 
Ανανέωση κόµης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 4 µέχρι 
8 m 

τεµ 2.200,00 50,00 110.000,00   

  ΠΡΣ-ΣΤ4.3   
Ανανέωση κόµης ή κοπή 
µεγάλων δένδρων 

          

4 ΠΡΣ-ΣΤ4.3.2 Α-4 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 
- 12 m σε νησίδες, 
ερείσµατα κλπ. 

τεµ 1.000,00 175,00 175.000,00   

5 ΠΡΣ-ΣΤ4.3.4 Α-5 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 
12 - 16 m σε νησίδες, 
ερείσµατα κλπ. 

  45,00 280,00 12.600,00   

6 ΠΡΣ-ΣΤ4.3.6 Α-6 
Μεγάλων δένδρων, ύψους 
16 - 20 m σε νησίδες, 
ερείσµατα κλπ. 

  20,00 450,00 9.000,00   

  ΠΡΣ-ΣΤ4.5   Κλάδεµα θάµνων            

7 ΠΡΣ-ΣΤ4.5.1 Α-7 

Ανανέωση - διαµόρφωση 
κόµης παλαιών 
αναπτυγµένων θάµνων, 
ύψους µέχρι 1,70 m 

τεµ 1.500,00 1,20 1.800,00   

8 ΠΡΣ-ΣΤ4.5.2 Α-8 
Ανανέωση κόµης παλαιών 
αναπτυγµένων θάµνων, 
ύψους πάνω από 1,70 m 

τεµ 8.800,00 5,50 48.400,00   

  ΠΡΣ-ΣΤ6.3   
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα 
πεζού χειριστή 

          

9 ΠΡΣ-ΣΤ6.3.3 Α-9 

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

στρ. 45,00 80,00 3.600,00   
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10 ΠΡΣ-ΣΤ6.4 Α-10 
Βοτάνισµα µε 
αυτοκινούµενο µηχάνηµα 

στρ. 100,00 35,00 3.500,00   

11 ΠΡΣ-ΣΤ6.5 Α-11 
Κοπή και αποµάκρυνση 
ξυλωδών φυτών µε 
µηχανήµατα και εργάτες    

στρ. 30,00 170,00 5.100,00   

  ΠΡΣ-ΣΤ8.1   Καθαρισµός χώρου φυτών           

12 ΠΡΣ-ΣΤ8.1.2 Α-12 
Καθαρισµός χώρου φυτών 
σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσµατα οδικών αξόνων 

στρ. 150,00 25,00 3.750,00   

                  
      σε µεταφορά       482.300,00   
      από µεταφορά       482.300,00   
                  

  ΠΡΣ-ΣΤ8.2   
Καθαρισµός περιβάλλοντος 
χώρου 

          

13 ΠΡΣ-ΣΤ8.2.2 Α-13 

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

στρ. 15,00 25,00 375,00   

14 ΠΡΣ-ΣΤ8.2.3 Α-14 
Αποµάκρυνση ζιζανίων από 
πλακόστρωτες επιφάνειες 
και ρείθρα µε τα χέρια 

στρ. 15,00 45,00 675,00   

15 ΠΡΣ-ΣΤ8.6 Α-15 
Καθαρισµός ρείθρων µε 
µηχανικό σάρωθρο 

m 43.414,22 0,012 520,97   

                  
     ∆ΑΠΑΝΗ A' ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   483.870,97 
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΣ)       483.870,97 

    ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΠΑ     
24
% 

116.129,03 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       600.000,00 
         
 
 

  Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   
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Θεσσαλονίκη,  25 - 11 - 

2016 
  

Θεσσαλονίκη,  
28 - 11 - 2016 

  

      
Ο Προϊστάµενος 

Τ.Σ.Ε. / 
∆.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 

  

         

         

         

   Κων/νος Πάπας   
∆ηµήτριος 
Αγγελίδης 

  

   
ΠΕ Τοπογρ. Μηχανικός µε Α' 

β. 
  

ΠΕ Πολιτικός 
Μηχανικός µε 

Α΄β. 
  

         

         

    ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

  
 

 
Σύµφωνα µε την αριθ. 

489108/οικ.16603/29-11-2016 απόφαση 
µας 

    

         

    Θεσσαλονίκη,  29 - 11 - 2016     

    
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 
    

         

         

         

    Αλέξανδρος Καϊλής      

    ΠΕ Ηλ.- Μηχ. Μηχανικός µε Α΄ β.     
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Παράρτηµα ΙΙ: Περιγραφικό Τιµολόγιο 17PROC005975393 2017-03-27
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

1.   Όλες οι τιµές µονάδος του  παρόντος  Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρους περαιωµένης εργασίας είτε προµήθειας 

υλικών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 

2018)" τις προµήθειες και τις δαπάνες που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη, ήτοι  στο παρόν Τιµολόγιο, στην Τεχνική 

Περιγραφή και στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, όπως και εκείνες που τυχόν δεν κατονοµάζονται ρητώς, είναι όµως 

απαραίτητες για την έντεχνη και πλήρη εκτέλεση των εργασιών.  

2.  Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνονται τα γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος κ.λ.π., του Παρόχου. 

∆εν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

3.  Οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου περιλαµβάνουν εξ ολοκλήρου και τις εξής δαπάνες και έξοδα:  

α.  Τις δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου στο παρόν αντικείµενο προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

Ι.Κ.Α. ανεξάρτητα του εάν αυτό εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής του Ι.Κ.Α.  

β. Τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια 

ανεξάρτητα εάν δεν υπάγεται όλες οι υπηρεσίες στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

γ.   Τις δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών δια χειρός εργατοτεχνιτών, γενικώς είτε µέρους αυτών, σ' όσες περιπτώσεις η 

εκτέλεσή τους µε τα µηχανήµατα ή είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

δ. Τις δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη 

φθορά επί υφισταµένων κατασκευών ή οποιουδήποτε τρίτου κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση του εξοπλισµού 

του Αναδόχου (που οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου).  

ε. Τις δαπάνες για τη σύνταξη επιµετρητικών στοιχείων, τευχών και σχεδίων. 

 

 ΟΜΑ∆Α Α´: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Καθαρισµός - συντήρηση του οδικού 
δικτύου αρµοδιότητας ∆ΤΕΠΕΘ από υλικά - 
κοπή χόρτων που εµποδίζουν την 
ορατότητα (2016 - 2018) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  600.000,00 € 
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Άρθρο Α-1 Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους 
έδαφος  

Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους 
έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη µελέτη, που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, 
µετά της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  
• η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της ή του ερείσµατος,  
• η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων προϊόντων σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος πυθµένα έως 0,30 m. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 0,65 
 
 
Άρθρο Α-2 ∆ιαµόρφωση - ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων - Ανανέωση κόµης δένδρων ύψους 

µέχρι 4 m 

Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) δέντρου ύψους µέχρι 4 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η 
επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 18,00 
 
 
Άρθρο Α-3 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων - Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 

µέχρι 8 m 

Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 50,00 
 
Άρθρο Α-4 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων - 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): Εκατόν εβδοµήντα ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 175,00 
 
 
Άρθρο Α-5 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων - 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) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια ογδόντα ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 280,00 
 
 
Άρθρο Α-6 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους     16 - 20 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): Τετρακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 450,00 
 
 
Άρθρο Α-7 Κλάδεµα θάµνων - Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους 

έως 1,70 m 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η 
επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 1,20 
 
Άρθρο Α-8 Κλάδεµα θάµνων - Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η 
επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικώς): 5,50 
 
 
Άρθρο Α-9 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες 

και ερείσµατα οδικών αξόνων 

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η 
αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους 
που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας.  
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 80,00 
 
 
Άρθρο Α-10 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα 

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. 
Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση από 
τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.  
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 35,00 
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Άρθρο Α-11 Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες  

Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, µε κατάλληλα µηχανήµατα ή/και µε εργάτες, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη. Περιλαµβάνεται η κοπή όλων των ξυλωδών φυτών (Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλύπτουν 
την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήµανση της οδού µε χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων που προσαρµόζονται σε ελκυστήρα ή 
µε εργάτες και εργαλεία, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την κοπή και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδοµήντα ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 170,00 
 
 
Άρθρο Α-12 Καθαρισµός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 25,00 
 
Άρθρο Α-13 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε 

διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ), αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και 
την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 25,00 
 
Άρθρο Α-14 Αποµάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα µε τα χέρια 

Εκρίζωση µε τα χέρια των ζιζανίων που φύονται µεταξύ των αρµών σε πλακόστρωτες επιφάνειες ή σε ρείθρα, αποµάκρυνση από 
τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπεται 
από τη νοµοθεσία. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων που 
απαιτούνται. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ 
 (Αριθµητικώς): 45,00 
 
 
Άρθρο Α-15 Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο  

Καθαρισµός ρείθρων πεζοδροµίων-νησίδων µε µηχανικό σάρωθρο από χαρτιά, φύλλα, αδρανή υλικά κλπ., αποµάκρυνση των 
σκουπιδιών από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα κόµµα δύο λεπτά  
 (Αριθµητικώς): 0,012 
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Παράρτηµα ΙΙΙ: Προσάρτηµα Ι: Υπόδειγµα Σχεδίου Σύµβασης & Προσάρτηµα ΙΙ: Κατάλογος Συµβάσεων Παροχής 
Παρόµοιων Υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την τριετία (1-1-2013 & 31-12-2015) 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«Καθαρισµός - συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή 
χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)» 

 
…………………………. € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
Χρηµατοδότηση:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2016 της Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

                      Κωδ. Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ006Ι∆Π16 
 
Στην ……………….., σήµερα, την ….. του µηνός …………… του έτους ………. ηµέρα …………… µε βάση την απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε αριθµό …………………………..αφ' ενός  
 
α. η κ. Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, δυνάµει του ΦΕΚ 3129/Β΄/21.11.2014 (µε Α∆Α:Ω9ΠΕ7ΛΛ-ΧΦΥ) και αφ' ετέρου  
 
β. ο κ. ………………………………….. του ………….., νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………….. (ΑΦΜ: 
………, ∆ΟΥ: ………………….) που καλείται εφεξής «Πάροχος». 
 
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 
 
Κύριος της παραπάνω Παροχής Υπηρεσίας είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασµό αυτής συνάπτεται η 
παρούσα σύµβαση.  

 
Η πρώτη των συµβαλλοµένων µε την προαναφερόµενη ιδιότητά της, έχοντας υπόψη: 

1. Tο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), και ειδικά το άρθρο 160, το άρθρο 186 παραγρ. Στ και το άρθρο 283 παραγρ. 3.                   

2. Το Π.∆. 133/27-12-10/ΦΕΚ Α΄αρ.226/ Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΚΕΦ. Β΄ άρθρο 3 παρ. 2ε 
διάρθρωση οργανικών µονάδων και άρθρο 7 διάρθρωση ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

3. Την αριθ. 28, αριθ. Συνεδρίασης 5η, της 10-03-2016 (Α∆Α: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας µε την οποία εντάχθηκε η υπόψη παροχή υπηρεσιών στο πρόγραµµα επενδυτικών δαπανών µε 
χρηµατοδότηση από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. To αριθ. 137897/οικ.3423 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. 
µε το οποίο ζητήθηκε η διάθεση ανάληψης ποσού για την υπόψη παροχή υπηρεσιών (Α∆ΑΜ:16REQ004123410). 

5. Την αριθ. 629/2016 (15o Πρακτικό της 12-04-2016 µε Α∆Α 76ΤΒ7ΛΛ-ΝΡ3) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 
µε την οποία εντάχθηκε το έργο στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

6. Την αριθ. πρωτ. 143614(4952)/18-04-2016 µε Α/Α 1813, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Α∆Α 6ΒΘ57ΛΛ-ΟΥΨ) (Α∆ΑΜ:16REQ004272767), όπως επανεκδόθηκε µε την 
αριθµ.92007(2425)/9-3-2017 µε Α/Α 1038, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:Ω2ΦΕ7ΛΛ-ΧΝΒ) 

7. Την µε αριθµό 2301/20-12-2016 (Α∆Α: 78ΟΑ7ΛΛ-4ΜΛ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη δηµοπρασίας, η  δηµοπράτηση της Παροχής Υπηρεσίας, 
που λήφθηκε νόµιµα σύµφωνα µε το Αρ. Πρωτ. ……./………… έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης. 

8. Την αριθµ...................... Οικονοµική  Προσφορά του παρόχου.  
9. Την µε αριθµό ……../……….. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα 

της από ………. σχετικής δηµοπρασίας και σύµφωνα µε την οποία ανατίθεται η εκτέλεση της ανωτέρω παροχής 
υπηρεσίας στην επιχείρηση «……………..», µε ενιαία έκπτωση ……… % επί της συνολικής δαπάνης της 
εγκεκριµένης µελέτης, που λήφθηκε νόµιµα σύµφωνα µε το Αρ. Πρωτ. ……./………../ έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακ.-Θράκης. 

10. Το αριθµ. πρωτ. ……/……… έγγραφο της Υπηρεσίας επιτρόπου στο Ν. Θεσσαλονίκης µε το οποίο κοινοποιήθηκε η 
αριθµ. …./……. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την οποία δεν κωλύεται 
η υπογραφή της σύµβασης για την εκτέλεση της υπόψη Παροχής Υπηρεσίας. 

11. Την αριθµ. ………………/…………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ……………………….. ποσού 
………….. € ίση µε το 5 % επί της συνολικής συµβατικής αξίας παροχής υπηρεσιών, χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α 

12. Την µε αριθµό Πρωτ. ……….. /……… Ανακοίνωση ως Οριστικού Παρόχου, της Επιχείρησης και πρόσκλησης για την 
υπογραφή της Σύµβασης. 

 
αναθέτει 

 
στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την Παροχή Υπηρεσίας: «Καθαρισµός - συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
∆ΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που εµποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)» από πιστώσεις Ιδίων Πόρων 2016 
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της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, µε Κωδικό Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ006Ι∆Π16, αντί συνολικού ποσού ……………. € 
(χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες: 
 

• Υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν και δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών  
Το αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για τη συντήρηση χώρων πρασίνου και καθαρισµό 
αυτού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο αρµοδιότητας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και προσδιορίζεται ακριβέστερα στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων της σύµβασης παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα περιλαµβάνει: 
α. τον καθαρισµό τάφρων, 
β. τον καθαρισµό χώρων πρασίνου, 
γ. την διαµόρφωση της κόµης των φυτών (δέντρα, θάµνοι), 
δ. το βοτάνισµα µε τα χέρια ή µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα των χώρων πρασίνου 
ε. Την κοπή, εκρίζωση και την αποµάκρυνση ξεραµένων ή κατεστραµµένων φυτών.  
στ. Τη διάθεση του απαιτούµενου προσωπικού και του απαραίτητου εξοπλισµού, που θα περιλαµβάνει βεβαίως τα αναγκαία 

εργαλεία για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 
Οι εργασίες θα είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Τευχών ∆ηµοπράτησης 
 
Το συνολικό ποσό της σύµβασης ανέρχεται σε …………… ΕΥΡΩ, (λαµβανοµένης της έκπτωσης του Παρόχου), το οποίο αναλύεται 
ως εξής: 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (µετά την έκπτωση )  € 

∆απάνη για Φ.Π.Α. 24%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  € 

 
• Τόπος, τρόπος και Χρόνος παροχής υπηρεσιών 

Οι ως άνω λεπτοµέρειες, προσδιορίζονται πλήρως στους όρους των σχετικών άρθρων της ∆ιακήρυξης  και των συνηµµένων 
τευχών της ειδικής συγγραφής και τεχνικής περιγραφής. 

• Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών 
Οι προδιαγραφές που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και ζητούµενα χαρακτηριστικά  µηχανηµάτων, αναφέρονται 
αναλυτικά στα τεύχη του Περιγραφικού Τιµολογίου και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

• Εγγυήσεις 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι η οριζόµενη στην παράγραφο ………της ∆ιακήρυξης, δηλαδή ίση µε το 5 % επί της συνολικής 
συµβατικής αξίας παροχής υπηρεσιών, χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α 

• Ποινικές Ρήτρες 
Οι ισχύουσες ποινικές ρήτρες (που θα βαρύνουν τον Πάροχο) αναφέρονται στο άρθρο Α-2 της Ε.Σ.Υ. 

• Τρόπος και Χρόνος Πληρωµής 
Για τον τρόπο και χρόνο πληρωµής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο Α-5 της Ε.Σ.Υ. 

• Ο Πάροχος …………………………………αποδέχεται και αναλαµβάνει την Παροχή Υπηρεσίας, που προβλέπεται από τα 
Συµβατικά Τεύχη και µε τους παραπάνω όρους. 

• Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης των προς παροχή υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες και αρχίζει από 
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 

• Εκπρόσωπος του Παρόχου ορίζεται ………………. του ,........ κάτοικος ………, οδός …………, Τηλ. ……………., Κιν. τηλ. 
…………………, Fax:……………… (βάσει των υπευθύνων δηλώσεων ορισµού και αποδοχής αντίστοιχα που κατετέθησαν στην 
Υπηρεσία µας), ο οποίος και έγινε αποδεκτός από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 

Ως έδρα του Παρόχου δηλώνεται η έδρα της εταιρείας …………………. ήτοι: οδός ……………., Τηλ. ………………, 
Fax:…………………… 
 

Η παρούσα σύµβαση που αποτελείται από ……. σελίδες, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συµβαλλόµενους 
σε πέντε (5)  πρωτότυπα αντίτυπα.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

 
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ  

 

 
 

 
 

 
 

νόµιµος εκπρόσωπος του παρόχου  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  IΙ 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία τριετία  

Ήτοι από 1-1-2014 µέχρι 31-12-2016 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά ο 

κατάλογος. (Σε περίπτωση κοινοπραξίας υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος για 
κάθε µέλος αυτής). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  Τίθεται ο πλήρης τίτλος της παροχής υπηρεσίας, όπως αναγράφεται στη 

σύµβαση 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:   Τίθεται ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Αναγράφεται το είδος της παροχής υπηρεσίας 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:  Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του αναδόχου  Σε περίπτωση κοινοπραξίας, 

αναγράφεται ο τίτλος της κοινοπραξίας και όλα τα µέλη της. 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της εγκριτικής 

απόφασης.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου και του 

µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και τη δαπάνη υλοποίησής του. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται, π.χ. Βεβαίωση 

εργοδότη, εγκριτική απόφαση  Αναθέτουσας Αρχής κ.λ.π. 
 
 

(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες παρασχεθείσες υπηρεσίες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος).  
 
 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

………………………………….. 

Ο δηλών 
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Παράρτηµα ΙV: Τεχνική Περιγραφή 
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I. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείµενο των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η παροχή, για δύο (2) έτη, υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κοινοχρήστων 

χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου (µήκους 400 Κm) και επαρχιακού οδικού δικτύου (µήκους 600 Κm) αρµοδιότητας Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 6297/27-08-2007 (ΦΕΚ-1866 Β/14-09-2007) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας «Αρµοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόµευσης στο οδικό δίκτυο της ΠΚΜ». 

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποσκοπεί στην προστασία, διατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού και αισθητικού 

χαρακτήρα των χώρων πρασίνου εκατέρωθεν εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, η υπόψη συντήρηση πρασίνου, περιλαµβάνει τον καθαρισµό των χώρων και την συντήρηση του πρασίνου. Πιο 

συγκεκριµένα θα είναι υπεύθυνη για: 

α. τον καθαρισµό τάφρων, 

β. τον καθαρισµό χώρων πρασίνου, 

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

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

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

στ. τη διάθεση του απαιτούµενου προσωπικού και του απαραίτητου εξοπλισµού, που θα περιλαµβάνει βεβαίως τα αναγκαία 

εργαλεία για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου ορίζεται στα συνοδά Τεύχη της παρούσας µελέτης και θα 

αξιολογείται και πιστοποιείται από τον επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή, που θα ορισθεί από την Υπηρεσία η δε παραλαβή 

των παρεχοµένων υπηρεσιών (τµηµατικού ή συνολικού αντικειµένου) θα συντελείται από τριµελή Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Επειδή οι εργασίες συντήρησης και καθαρισµού θα πραγµατοποιούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό άξονα που 

βρίσκεται σε χρήση, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον Πάροχο, όπως προβλέπονται στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, για όλες τις εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του 

αντικειµένου, το οποίο πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια χρήσης του οδικού άξονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

παρακάτω παρατηρήσεις: 

• Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σε όλους τους χώρους της σύµβασης θα πραγµατοποιούνται λαµβάνοντας πάντα 

όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας όπως περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. και στην Τεχνική Περιγραφή µε την κατάλληλη και 

επαρκή κατανοµή των συνεργείων εργατών και τον κατάλληλο εργοταξιακό εξοπλισµό. Οι εργάτες των συνεργείων θα 

φορούν και θα φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισµό (ανακλαστικά γιλέκα, γυαλιά, κράνη, κλπ.) για λόγους ασφαλείας και τα 

οχήµατα που χρησιµοποιούνται θα είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη οδική σήµανση ασφαλείας. 

• Τα προϊόντα καθαρισµών θα αποµακρύνονται αυθηµερόν και θα µεταφέρονται µε ευθύνη του αναδόχου σε χώρους 

επιτρεπόµενους από τις Αρχές απόθεσης. Η αποµάκρυνση των σάκων θα γίνεται τµηµατικά και ανεξάρτητα από τη διάρκεια 

της εργασίας καθαρισµού ή συντήρησης πρασίνου. Απαγορεύεται η παραµονή διάσπαρτων πλαστικών σάκων µε προϊόντα 

καθαρισµών ή εργασιών συντήρησης πρασίνου. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στα κλαδέµατα δένδρων και 

θάµνων, ανεξάρτητα από τη θέση τους (παράπλευροι χώροι), των οποίων τα κλαδιά είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια 

διερχοµένων οχηµάτων ή πεζών. Τα ξερά δένδρα και θάµνοι πρέπει να εκριζώνονται άµεσα για λόγους ασφαλείας και 

πυροπροστασίας. Σε περίπτωση που η βλάστηση καλύπτει οπτικά πινακίδες σήµανσης στους χώρους πρασίνου θα γίνεται 

κατάλληλο κλάδεµα των φυτών προκειµένου να µην εµποδίζεται η ορατότητα των πινακίδων από τους διερχόµενους 

οδηγούς. 

• Επειδή οι συνθήκες ανάπτυξης των φυτών εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες (θερµοκρασίες, βροχοπτώσεις, κλπ.), οι 

επαναλήψεις των εργασιών συντήρησης µπορούν να µεταβληθούν εάν αυτό είναι απαραίτητο και προς όφελος της 

ασφάλειας των διερχοµένων πεζών και οχηµάτων στους οδικούς άξονες της σύµβασης, αλλά και για την καλύτερη 

ανάπτυξη των φυτών και τη σταθερή εικόνα συντηρούµενου πρασίνου των οδικών αξόνων.  

• Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης το σύνολο του πρασίνου επί όσο 
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χρόνο φέρει την εκ της σύµβασης ευθύνη και µε την συχνότητα επανάληψης εργασιών που ορίζεται από τα αρµόδια 

όργανα της Υπηρεσίας. 

• Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών ή µετά από γραπτή εντολή των 

εντεταλµένων για την παρακολούθηση της σύµβασης υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης στο ηµερολόγιο των Εργασιών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των φυτών. 

• Ο Πάροχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριµένης εργασίας που 

πρόκειται να εκτελέσει. 

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

(θερµοκρασίες, βροχοπτώσεις, κλπ.), οι απαιτήσεις συντηρήσεως τους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του οδικού 

δικτύου αρµοδιότητας Π.Ε.Θ, συνεχώς µεταβάλλονται και ως εκ τούτο οι ποσότητες των εργασιών του Προϋπολογισµού 

µελέτης είναι δυνατόν να αυξοµειωθούν (καθαρισµός, σχηµατισµός κόµης κτλ.) ή και να παραλειφθούν τελείως (εκρίζωση, 

κτλ.) µετά από εκτίµηση της Υπηρεσίας. Επίσης υπάρχει περίπτωση να παραστεί ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών 

εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, µε εφαρµογή αναλογικά των διατάξεων του 

άρθρου 156, του Ν. 4412/2016, ο οποίος θα προσδιορίζει τις αναγκαίες µεταβολές και τη σχετική δαπάνη σε σύγκριση προς 

την αντίστοιχη προβλεπόµενη συµβατικά. 

• Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο προορισµός των φυτεύσεων. Κατά 

συνέπεια, ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην 

αναγκαία συντήρηση αυτών, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, µε σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη 

σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα, την αύξηση της αντοχής 

και ασφάλειας των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική βελτίωση του χώρου. 

 

II. Ο∆ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (συνολικού µήκους 1000 Κm) σύµφωνα µε την Α.Π. ΓΠΚΜ 

2077 / 07-07-2011 / Απόφαση του Αναπλ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β 1622 / 18-07-2011) και την υπ’ 

αρ. 6297/27-08-2007 (ΦΕΚ-1866 Β/14-09-2007) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Αρµοδιότητα 

συντήρησης και τεχνικής αστυνόµευσης στο οδικό δίκτυο της ΠΚΜ». 

 

III. ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Σε αυτή την ενότητα θα δοθούν οι ορισµοί των παρεχόµενων υπηρεσιών και οι προδιαγραφές µε τις οποίες ο Πάροχος θα 

τις εκτελεί προκειµένου να επιτυγχάνεται η εικόνα ενός συντηρούµενου χώρου πρασίνου. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

Η συντήρηση των θάµνων και των δένδρων πραγµατοποιείται προκειµένου τα δένδρα και οι θάµνοι να αναπτύσσονται 

σωστά και να έχουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης ελεγχόµενο σχήµα και µορφή που να µην προκαλεί προβλήµατα 

στην ασφαλή χρήση του οδικού άξονα. 

Η εικόνα των συντηρούµενων δένδρων και θάµνων θα είναι το αποτέλεσµα της συστηµατικής παροχής υπηρεσιών 

συντήρησης θάµνων και δένδρων η οποία αποτελείται από επιµέρους εργασίες, όπως: 

 
• Εργασίες βοτανίσµατος χώρου φυτών µε φορητό βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 

από πάσης φύσεως αυτοφυή ζιζάνια 

Η εργασία περιλαµβάνει το βοτάνισµα σε όλη την επιφάνεια των χώρων της Σύµβασης. ∆ηλαδή σε χώρους φυτών, σε 

παράπλευρους µη φυτεµένους χώρους (βάσεις στήριξης στηθαίων ασφαλείας, κρασπεδόρειθρα, αρµοί πλακών 

πεζοδροµίου κλπ.). 

Ως εργασία βοτανίσµατος µε φορητό βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα ορίζεται η κοπή όλων των αυτοφυών 

17PROC005975393 2017-03-27



Σελίδα 49 από 98 

ζιζανίων σε ύψος 5-10 εκατοστά από το έδαφος, από εξειδικευµένους εργάτες. 

Ως «ζιζάνιο» ορίζεται το φυτό εκείνο που δεν εγκαταστάθηκε µετά από σπορά ή φύτευση και αναπτύσσεται σε βάρος 

των φυτεµένων θάµνων και δένδρων. Στις αφύτευτες επιφάνειες όλα τα φυτά θεωρούνται «ζιζάνια». 

Η συλλογή των κοµµένων ζιζανίων και η αποµάκρυνσή τους από τους χώρους της σύµβασης θα γίνεται άµεσα και 

ταυτόχρονα θα γίνεται καθαρισµός από τα υπολείµµατα του βοτανίσµατος στα πεζοδρόµια, στα ρείθρα και στα φρεάτια 

όµβριων του οδοστρώµατος. 

Η παραπάνω εργασία θα γίνεται στο σύνολο των χώρων µε µηχανικά µέσα (φορητό βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 

µηχάνηµα) και σε ειδικές περιπτώσεις (απότοµα πρανή, κλπ.) λόγω ασφάλειας, θα γίνεται χειρωνακτικά.  

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

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

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

- να µην προκληθεί πυρκαγιά τους θερινούς µήνες λόγω ξηρότητας. 

Πριν την έναρξη της εργασίας βοτανίσµατος θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισµός του χώρου φυτών από 

απορρίµµατα προκειµένου να µην τεµαχίζονται αυτά από τα χορτοκοπτικά µηχανήµατα. 

Βοτάνισµα µε τα χέρια (µε εργαλεία χειρός π.χ. τσάπα) θα εφαρµόζεται στη βάση δένδρων και θάµνων και µόνο εκεί 

όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί βοτάνισµα µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα, προκειµένου να είναι ελεύθερος από ζιζάνια ο 

χώρος του άµεσου ριζικού συστήµατος των φυτών. 

Η συλλογή των κοµµένων ζιζανίων και η αποµάκρυνσή τους από τους χώρους εργασίας, θα γίνεται την ίδια µέρα και θα 

γίνεται καθαρισµός από τα υπολείµµατα του βοτανίσµατος στα πεζοδρόµια, στα ρείθρα και στα φρεάτια οµβρίων του 

οδοστρώµατος. 

Τους θερινούς µήνες στον εξοπλισµό του παρόχου θα συµπεριλαµβάνονται πάντα κατάλληλοι φορητοί πυροσβεστήρες 

για την άµεση καταστολή πυρκαγιάς κατά την ώρα εργασίας σε χώρους της σύµβασης από ξερά ζιζάνια ή απορρίµµατα 

του χώρου φυτών.  

Όλες οι εργασίες βοτανίσµατος θα αποτυπώνονται από τον Πάροχο δειγµατοληπτικά µε φωτογραφικό υλικό και 

ηµεροµηνία επέµβασης που θα δείχνει τους χώρους πριν την επέµβαση και µετά. Το φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύει το 

µητρώο του έργου. 

 
• Εργασίες διαµόρφωσης κόµης δένδρων  

Οι εργασίες κλαδεµάτων δένδρων θα γίνονται την κατάλληλη χρονική περίοδο (κατά πλειοψηφία την χειµερινή περίοδο) 

για τη βέλτιστη ανάπτυξη και καλλωπιστική ανθοφορία των φυτών αλλά πάντα λαµβάνοντας υπόψη και την ασφάλεια 

πεζών και οχηµάτων που διέρχονται των οδικών αξόνων. 

Ιδιαίτερα σε είδη µε εύθραυστους βραχίονες θα ληφθεί υπόψη η επικινδυνότητα. Λόγω της σηµασίας και της 

επικινδυνότητας της επέµβασης των εργασιών κλαδεµάτων είναι δεδοµένη η παρουσία του υπεύθυνου γεωπόνου του 

έργου, ο οποίος θα αποφασίζει επί τόπου του έργου, µαζί µε τον επιβλέποντα του έργου, την τελική διαµόρφωση των 

δένδρων. 

Στο κλάδεµα διαµόρφωσης, περιορίζεται η κόµη του δένδρου περιµετρικά (µείωση διαµέτρου κόµης κατά 1-2 µ. κατά 

περίπτωση) και αραιώνονται βλαστοί από το εσωτερικό της κόµης για καλύτερο αερισµό και διαµόρφωση ισχυρότερων 

κύριων βραχιόνων. Το σχήµα της κόµης των κλαδεµένων δένδρων θα είναι σφαιρικό, πυραµιδοειδές ή κυλινδρικό κατά 

περίπτωση και είδος. Οι µεγάλες τοµές από κλάδεµα βραχιόνων θα καλύπτονται µε κατάλληλη σφραγιστική πάστα για 

πρόληψη ασθενειών ξύλου. 

Πριν την πραγµατοποίηση της εργασίας κλαδέµατος (ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται καλαθοφόρο όχηµα) θα 

ενηµερώνεται για να είναι παρούσα η επιτροπή παραλαβής ελέγχου & πιστοποίησης. Επίσης θα ενηµερώνονται και οι 

αρµόδιες Αρχές (Τροχαία). Στις εργασίες αυτές θα γίνεται η κατάλληλη κυκλοφοριακή ρύθµιση λαµβάνοντας όλα τα 

µέτρα ασφάλειας και εργοταξιακής σήµανσης, ιδιαίτερα κατά την κοπή µεγάλων κλάδων των δένδρων. Η σήµανση µε 

εργάτη και µε ανακλαστικούς κώνους πρέπει να είναι ευδιάκριτη και να προειδοποιεί τους οδηγούς των διερχόµενων 
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οχηµάτων τουλάχιστο 150-200 µέτρα πριν τον τόπο που βρίσκεται το συνεργείο και τα οχήµατα του παρόχου. 

Τα δένδρα ή τα κλωνάρια δένδρων, που εµποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων ή είναι επικίνδυνα προς 

πτώση, πρέπει να κοπούν και κατά συνέπεια η κοπή των δένδρων θα γίνει επιλεκτικά κατά θέσεις, ανάλογα µε τις 

ανάγκες του οδικού δικτύου και η απόσταση µεταξύ των παραπάνω θέσεων µπορεί να κυµαίνεται από µερικά µέτρα µέχρι 

και ολόκληρα χιλιόµετρα. 

Εφόσον υπάρχουν καλώδια της ∆ΕΗ, η κοπή των δένδρων θα γίνει µε κάθε προσοχή για τα καλώδιά της και µετά από 

έγγραφη ενηµέρωση της Τροχαίας και της ∆ΕΗ, για την παρουσία εκπροσώπων τους στον τόπο των εργασιών. Η επιλογή 

των δένδρων αυτών θα γίνει από την Υπηρεσία και η οποιαδήποτε καταστροφή των καλωδίων ή άλλων κατασκευών θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Οι εργασίες κλαδεµάτων θα αποτυπώνονται δειγµατοληπτικά µε φωτογραφικό υλικό και ηµεροµηνία επέµβασης που θα 

δείχνει τους χώρους πριν την επέµβαση και µετά. Το φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύει τη σύνταξη των Π.Τ.Π.Υ. και το 

µητρώο του έργου. 

 

• Εργασίες διαµόρφωσης θάµνων  

Οι εργασίες διαµόρφωσης θάµνων θα γίνονται µε γνώµονα τη βέλτιστη ανάπτυξη και καλλωπιστική ανθοφορία των 

φυτών αλλά πάντα λαµβάνοντας υπόψη και την ασφάλεια πεζών και οχηµάτων που διέρχονται των οδικών αξόνων.  

∆ιαµόρφωση κόµης θάµνου 

Εφαρµόζεται κυρίως τους χειµερινούς µήνες και αποσκοπεί στη σφαιρική, πυραµιδοειδή ή κυλινδρική διαµόρφωση 

σχήµατος του θάµνου, αφήνοντας τη βάση καθαρή µέχρι του ύψους 30-50 εκατοστών προκειµένου να γίνονται 

απρόσκοπτα οι εργασίες βοτανίσµατος και καθαρισµού.  

Το ύψος της κόµης του θάµνου µετά το κλάδεµα διαµόρφωσης θα είναι κατά 0,70-1,50 µέτρο χαµηλότερο από το αρχικό 

και η διάµετρος της κόµης του θάµνου θα περιορίζεται κατά 0,50-1,00 µέτρο αναλόγως το είδος και το µέγεθος του 

θάµνου και πάντα µε γνώµονα την ασφάλεια και την καλή ορατότητα πεζών και οδηγών διερχοµένων οχηµάτων. 

Για τους µικρούς θάµνους το τελικό ύψος του θάµνου µετά την εργασία διαµόρφωσης της κόµης θα είναι 1,00 - 1,20 

µέτρα και η διάµετρος της κόµης του θάµνου θα περιορίζεται κατά 0,40-0,70 µέτρα σε σχέση µε την αρχική. 

Οι εργασίες κοπής χόρτων, ζιζανίων, βάτων, θάµνων και µικρών ή µεγάλων δένδρων σε ερείσµατα αυτοφυών ή 

εγκατεστηµένων (φυτεµένων) θα εκτελούνται είτε υπάρχουν µεταλλικά στηθαία ασφαλείας είτε δεν υπάρχουν, µε 

µηχανικά ή χειρωνακτικά µέσα. 

Οι εργασίες κοπής δένδρων, κοπής ή κλάδευσης θάµνων σε οποιαδήποτε απόσταση από την άσφαλτο και ξυλωδών 

φυτών, χόρτων, θάµνων, κλπ σε ερείσµατα και σε πλάτος 1,00µ. από τη γραµµή, που ορίζουν η άσφαλτος ή τα στηθαία 

ασφαλείας, θα εκτελούνται, επίσης, µε µηχανικά ή χειρωνακτικά µέσα.  

Οι εργασίες διαµόρφωσης κόµης δένδρων και θάµνων (κλαδέµατα) θα πραγµατοποιηθούν, αν απαιτηθεί, τρείς φορές 

κατά τη διάρκεια της παροχής Υπηρεσίας. 

 

• Εργασίες κοπής και εκρίζωσης αυτοφυών δένδρων 

Στους συντηρούµενους χώρους φύονται και αναπτύσσονται αυτοφυή δένδρα και θάµνοι, τα οποία ανταγωνίζονται σε 

νερό και θρεπτικά στοιχεία τα φυτά και το κυριότερο, στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για πεζούς και 

διερχόµενα οχήµατα. 

Το ίδιο ισχύει και για τους ξερούς θάµνους και δένδρα τα οποία εγκυµονούν κινδύνους για θραύση και πτώση στο 

οδόστρωµα σε περιπτώσεις ισχυρών ανέµων. 

Στην εργασία κοπής δένδρων, η κοπή του κορµού του δένδρου θα γίνεται σε µέγιστο ύψος 10 εκατοστά από το έδαφος. 

Το δένδρο θα τεµαχίζεται τµηµατικά, µε µηχανοκίνητο πριόνι, από την κορυφή προς τη βάση χωρίς να δηµιουργεί 

προβλήµατα στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο η κατάληψη της παρακείµενης 

λωρίδας οδοστρώµατος ή διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων, για λόγους ασφαλείας, θα λαµβάνονται όλα τα 

απαραίτητα µέτρα εργοταξιακής σήµανσης διαχείρισης κυκλοφορίας. 
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Οι εργασίες εκρίζωσης και κοπής δένδρων και θάµνων, θα γίνονται κατόπιν εντολής της Επιτροπής Παραλαβής, 

Ελέγχου & Πιστοποίησης επίβλεψης (∆/νση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) γραπτώς στο 

ηµερολόγιο των εργασιών, και θα πραγµατοποιούνται παρουσία της οµάδας ελέγχου, προκειµένου να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος για πεζούς και οχήµατα.  

 

Οι εργασίες εκρίζωσης θα πραγµατοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρεθεί όλο το ριζικό σύστηµα του φυτού, αν 

είναι τεχνικά εφικτό και δεδοµένου ότι δεν θα προκαλέσει βλάβη σε υπόγεια αρδευτικά ή άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας.  

Όλα τα προϊόντα κοπής και εκρίζωσης δένδρων και θάµνων (κλαδιά, φύλλα, τµήµατα κορµών κ.α.) θα αποµακρύνονται 

αυθηµερόν από τους χώρους εργασίας µε επιµέλεια χωρίς να µένουν υπολείµµατα της εργασίας.  

Οι εργασίες κοπής και εκρίζωσης αυτοφυών δένδρων θα αποτυπώνονται δειγµατοληπτικά µε φωτογραφικό υλικό και 

ηµεροµηνία επέµβασης που θα δείχνει τους χώρους πριν την επέµβαση και µετά. Το φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύει το 

µητρώο. 

 
• Εργασία καθαρισµού φυτεµένων χώρων 

Η εργασία καθαρισµού φυτεµένων χώρων έχει σκοπό την αποµάκρυνση από τους χώρους φυτών πάσης φύσεως 

απορρίµµατα (διάσπαρτα ή εντοπισµένα), σε επαναλήψεις που ορίζονται στον πίνακα επαναλήψεων εργασιών.  

Η εργασία καθαρισµού φυτεµένων χώρων περιλαµβάνει την συλλογή σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους και 

αποµάκρυνση από χώρους φυτών, κάθε είδους σκουπιδιών όπως: παντός είδους χαρτιά, φύλλα, αποκολληµένα ελαστικά 

και υλικά αυτοκινήτων, πλαστικά αντικείµενα, απορρίµµατα από τους επιβάτες αυτοκινήτων και διερχόµενους όπως: 

γυάλινες και πλαστικές φιάλες, κουτάκια αλουµινίου, αποτσίγαρα, αφίσες κ.λπ.  

Σάκοι µε σκουπίδια δεν επιτρέπεται να παραµένουν στους χώρους της σύµβασης πέραν των δύο ηµερών. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

 
• Επιλογή - σήµανση θέσεων και είδους παρέµβασης 

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεταβαίνει σε 

οποιοδήποτε σηµείο της οδού, όπως περιγράφεται παραπάνω, ανά πάσα στιγµή και σε οποιαδήποτε απόσταση και µετά 

από έγγραφη υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία προµέτρηση και προϋπολογισµό, όλων των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεσθούν, συνοδευόµενο από 

αναλυτική κατάσταση (δεξιά ή αριστερά της οδού, χιλιοµετρική θέση) και σχέδια (εφόσον απαιτούνται) µε σηµειωµένες 

τις θέσεις, επί των οποίων θα εκτελεσθούν οι αντίστοιχες εργασίες κατά είδος και ποσότητα. 

Τα παραπάνω, αφού ελεγχθούν λεπτοµερώς, διορθωθούν ή και τροποποιηθούν από την Υπηρεσία, θα του κοινοποιηθούν 

για εφαρµογή µετά την έγκρισή τους.  

Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνεται µε κατάλληλα εργαλεία ή µηχανήµατα (αλυσσοπρίονα ή πριόνια, ή άλλα 

µηχανήµατα, κλπ) και από ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό, έτσι ώστε η εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας να 

πραγµατοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό και αποδεκτό τρόπο. 

Κατά την κοπή των δένδρων και εφόσον υπάρχει κίνδυνος προκλήσεων ζηµιών σε διερχόµενα οχήµατα, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να χρησιµοποιεί ανυψωτικό µηχάνηµα (γερανό) και η κοπή να γίνεται τµηµατικά, µε πρόσδεση των 

τεµαχίων, που κόβονται στο ανυψωτικό µηχάνηµα η δε απόθεσή τους στο έδαφος να γίνεται οµαλά και προσεκτικά. 

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και πιθανής λήξης κάθε εγκεκριµένης 

εργασίας, που πρόκειται να εκτελέσει, σε συγκεκριµένο οδικό τµήµα. Εργασία που τυχόν θα εκτελεσθεί χωρίς να 

ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την παρουσία της επίβλεψης, θα θεωρηθεί σαν να µην έγινε, µε συνέπεια να 

µην πιστοποιηθεί.  
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• ∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιών  

Όλα τα προϊόντα και υποπροϊόντα κοπής (κορµοί δένδρων, κλαδιά, φλοιοί, φύλλα, υπολείµµατα ή χόρτα, ζιζάνια, βάτα, 

αυτοφυείς θάµνοι και µικρά αυτοφυή δένδρα) τεµαχίζονται και συγκεντρώνονται σε σηµεία εκτός του οδοστρώµατος που 

δεν δηµιουργούν κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών.  

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

Αποθέτονται οριστικά σε κατάλληλες για το σκοπό αυτό θέσεις, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου και σε 

αποστάσεις σύµφωνες µε το σχέδιο διαχείρισης που προβλέπεται από την ΚΥΑ αρ.36259/1757/Ε103/23-8-2010 «µέτρα, 

όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 

ΦΕΚ Β΄ 1312/24-8-2010, όπως έγινε αποδεκτό και από την ΓΓ∆Ε (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/αρ. πρωτ. ∆1α/09/95/ΦΝ 433.β/14-6-

2012). Απαγορεύεται η καύση τους ή η απόθεσή τους σε όµορες ιδιωτικές, κοινοτικές ή ∆ηµόσιες εκτάσεις χωρίς τις 

σχετικές άδειες. Ο χώρος προσωρινής απόθεσης καθαρίζεται πλήρως. 

Τυχόν ζηµιές, που θα προκληθούν κατά την κοπή των θάµνων ή των δένδρων, οπουδήποτε και σε οτιδήποτε, 

αποκαθίστανται αµέσως από τον Ανάδοχο, ανεξάρτητα από τις τυχόν ευθύνες (ποινικές, αστικές ή διοικητικές) ή 

αποζηµιώσεις, που θα προκύψουν ή θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο. 

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

Τµηµάτων Τροχαίας. 

Επί πλέον θα εκτελείται κάθε άλλη εργασία που ήθελε κριθεί αναγκαία και δεν αναφέρεται ανωτέρω, για την καλή και 

ασφαλή λειτουργία του Οδικού δικτύου. 

Οι προς εκτέλεση εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης και θα εκτελούνται σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες ΕΤΕΠ και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας. 

 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την δαπάνη προµήθειας της απαιτουµένης σήµανσης στις θέσεις εκτέλεσης των έργων, 

για την ασφαλή και απρόσκοπτη διακίνηση των οχηµάτων, µε διατήρηση πάντοτε µιας, τουλάχιστον, λωρίδας 

κυκλοφορίας καθ' όλη την διάρκεια της σύµβασης. Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και 

αστική, για κάθε ατύχηµα εργατικό ή µη, που τυχόν θα συµβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από πληµµελή εφαρµογή 

των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και της απαιτουµένης σήµανσης, όπως προβλέπεται από την Απόφαση 

∆ΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905/Β’/   20-05-2011). 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, να απασχολεί ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ στην ίδια οδό ή 

/ και σε διαφορετικές οδούς, µέχρι και δύο (2) πλήρη συνεργεία. Η επάνδρωση του κάθε συνεργείου θα καθορίζεται 

λαµβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναµικό, τον τεχνολογικό εξοπλισµό και τις απαιτήσεις της εργοταξιακής σήµανσης 

ανάλογα πάντα µε το µέγεθος και το είδος των απαιτούµενων εργασιών µε σκοπό να ικανοποιήσει τη µέγιστη ασφάλεια 

κατά τη διάρκεια των εργασιών (συνεργείο και διερχόµενα οχήµατα). 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων, τις 

αντίστοιχες κατά περίπτωση ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε την Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/449/12-12-2012 (ΕΛΕΤ ΤΠ 1501-10-06 κτλ), 

τους ισχύοντες κανονισµούς, τους όρους της ΕΣΥ και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του έργου, έστω και αν 

αυτή δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά στοιχεία του έργου, θα εκτελεσθεί 

µόνο µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

 

3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του µέριµνα και ευθύνη, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να λαµβάνει όλα τα µέτρα 

σήµανσης, που καθορίζονται στην ισχύουσα Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (Απόφαση ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-

02-2011 - ΦΕΚ 905/Β’/20-05-2011) και στις αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της Τροχαίας, που θα εκδοθούν για 

την υλοποίηση της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δηλαδή να προβαίνει στην εγκατάσταση και διατήρηση καθ' όλη τη 
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διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προειδοποιητικής σήµανσης, την οποία θα προσαρµόζει κάθε φορά στις ανάγκες του 

έργου (ηµέρα και νύχτα) και στις ανάγκες ρύθµισης της κυκλοφορίας, ώστε να παρέχεται σε κάθε περίπτωση πλήρης 

ασφάλεια διέλευσης οχηµάτων και πεζών, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία και να δηµιουργείται η µικρότερη δυνατή 

όχληση από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Παράρτηµα V: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 

1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1.5 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

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

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

2.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Άρθρο Α-3: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο Α-4: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Άρθρο Α-5: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

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

5.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

5.3 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

5.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Άρθρο Α-6: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

6.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

6.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟ∆ΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

6.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

6.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

6.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

Άρθρο Α-7: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άρθρο Α-8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

8.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

8.2 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Άρθρο Α-9: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

Άρθρο Α-10: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο B-1: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

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

27 (αρ.πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ. 369 / 15-10-2012) 

Άρθρο Β-3: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ  

3.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ 

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

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

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ. 

Άρθρο Β-5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

5.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

5.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 
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5.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

5.4 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

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

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 

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

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

τίτλο «Καθαρισµός - συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων 

που εµποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018)».  

1.1.2 Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών συνοδών 

Τευχών. 

1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

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

προϋπολογισµού οι διατάξεις των Νόµων, Π. ∆ιαταγµάτων και λοιπών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται παρακάτω : 

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

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

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

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

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

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

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

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

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

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

2014,σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

(L94),όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016). 

1.2.7 Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», κατά το µέρος που αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις της 

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

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

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

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

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

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

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις”,  

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

τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) “Τροποποίηση 

του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 

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

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

άρθρο 28 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α'/25-1-2013) “Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, 

κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 

Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της 

Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης 

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση 
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∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., 

της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις” και µε το άρθρο 74 του Ν. 

4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α'/18-4-2013) “∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 

Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις” και ισχύει. 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”. 

1.2.15 Το Ν.4250/2014 “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

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

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

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

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

επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις”, της Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/Α/ 07.04.2014)”Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 

στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”, του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 “Αρχές 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις” και των άρθρων 134-138 καθώς και του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014,“Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις”. 

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

σχετικά µε τις «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 2677/Β/ 21.10.2013). 

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

Οικονοµικών και άλλες διατάξεις”. 

 

 

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.3.1 Γενικά 

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

περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «Καθαρισµός - 

συντήρηση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆ΤΕΠΕΘ από υλικά - κοπή χόρτων που εµποδίζουν την 

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

1.3.1.2 Η «Σύµβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Θ. και 

του Παρόχου, τη ∆ιακήρυξη 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 

∆ιακήρυξη. 

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

1.3.2 Συµβατικό Αντικείµενο 

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

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

περιλαµβάνονται : 

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

αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπως και η καθαριότητα των χώρων πρασίνου και των τάφρων-ρείθρων των 

υπόψη οδικών αξόνων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

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

αναγκαία εργαλεία για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Μεταξύ αυτών i) ∆ύο (2) ανυψωτικά 

µηχανήµατα (καλαθοφόρα) ανύψωσης προσώπων κατάλληλα για εργασίες κλάδευσης – κοπής δέντρων µε τους 
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χειριστές τους (εφοδιασµένους µε τις  αντίστοιχες άδειες χειρισµού αυτών). Τα απαιτούµενα καλαθοφόρα πρέπει να 

έχουν δυνατότητα ανύψωσης για εργασία σε ύψος είκοσι δύο (22) µέτρων το ένα και σε ύψος δεκαεπτά (17) µέτρων 

το άλλο, δυνατότητες που να προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας τους, ii) ∆ύο πολυµηχανήµατα µε τους 

χειριστές τους (εφοδιασµένους µε την αντίστοιχη άδεια χειρισµού αυτών) µε δυνατότητα προσάρτησης  (a) 

χορτοκοπτικού µε ικανότητα αναρρόφησης και πλάγια έκταση βραχίονα, (b) κλαδευτικού µηχανήµατος και iii) ∆ύο 

κινητές µονάδες (τρέιλερ) σήµανσης µε αναλάµποντες φανούς, φωτιζόµενα βέλη και ζέµπρα. 

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

(θερµοκρασίες, βροχοπτώσεις, κλπ.), οι απαιτήσεις συντηρήσεως τους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του 

οδικού δικτύου αρµοδιότητας Π.Ε.Θ, συνεχώς µεταβάλλονται και ως εκ τούτο οι ποσότητες των εργασιών του 

Προϋπολογισµού µελέτης είναι δυνατόν να αυξοµειωθούν ή να παραστεί ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών 

εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, µε εφαρµογή αναλογικά των διατάξεων 

του άρθρου 156, του Ν. 4412/2016, ο οποίος θα προσδιορίζει τις αναγκαίες µεταβολές και τη σχετική δαπάνη σε 

σύγκριση προς την αντίστοιχη προβλεπόµενη συµβατικά. Εάν στον υπόψη Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προκύψει ανάγκη 

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

απαραιτήτως από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Υπηρεσιών, εφαρµοζόµενου αναλογικά του άρθρου 

156, του Ν. 4412/2016 

1.3.3 Υπογραφή Σύµβασης 

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

προµηθευτή βάσει κατακυρωτικής απόφασης του αρµοδίου οργάνου και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και 

της παρούσας διακήρυξης. 

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

υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην 

τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

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

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

1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

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

ΦΠΑ η οποία κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

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

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

συµβατικής αξίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

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

σύµβασης και κάθε απαίτηση της  αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.  

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

του συνόλου του αντικειµένου της  σύµβασης.  

1.5 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

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

∆ΤΕ/ΠΕΘ.  

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

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

για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  

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

ο έλεγχος της συµµόρφωσης του παρόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία µπορεί 

να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον πάροχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.  
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Από τον πάροχο τηρείται ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της 

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

οι καιρικές συνθήκες, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το 

ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Παρόχου και από τον επόπτη και τους υπαλλήλους που 

ορίζονται από την Υπηρεσία για την παρακολούθηση της σύµβασης. Οι παραπάνω µπορούν να σηµειώσουν επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης.  

Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον 

ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι 

καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

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

οποία αποτελείται από υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα.  

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

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

τον έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της Υπηρεσίας, στα Κέντρα, στα εργοτάξια, στις αποθήκες, κλπ. Το ίδιο ισχύει 

και για όποιον άλλο, η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.  

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

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

το προσωπικό της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 

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

παρακολούθησης και ελέγχου διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Παρόχου, αν τούτο απαιτείται, σε 

βάρος και για λογαριασµό του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

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

συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις κ.λπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και 

αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των 

λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

1.6 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

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

σύµβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως (αν διαθέτει την 

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

τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο Πάροχος θα έχει ορίσει ∆/ντή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή 

του εγγράφου της σύµβασης. Ο ∆/ντής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και 

πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Παρόχου. Ο Πάροχος γνωστοποιεί στη ∆/νση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης, τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν 

πληρεξούσιους. Τα επί αποδείξει έγγραφα προς τον Πάροχο ή αντίκλητό του (τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή 

άλλο πρόσωπο που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα) που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της Σύµβασης, 

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

επιµελητή. Τα αναφερόµενα πρόσωπα µπορούν, εφόσον τύχουν σχετικής εξουσιοδότησης, να είναι ολικώς ή µερικώς 

πληρεξούσιοι ή εκπρόσωποι του παρόχου. Οποιαδήποτε εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία. Με 

την εξουσιοδότηση αυτή τα ανωτέρω πρόσωπα αντιπροσωπεύουν τον πάροχο και κατά την υπογραφή όλων των 

σχετικών εγγράφων που αφορούν την παρούσα Σύµβαση και αναφέρονται στα επόµενα άρθρα της παρούσας, όπως 

Πρωτοκόλλα Τµηµατικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Π.Υ.) και των επιµετρήσεων εν γένει, 

των Λογαριασµών - πιστοποιήσεων µε τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία όπως επίσης και να υποβάλουν οποιοδήποτε 

έγγραφο αφορά τη σύµβαση. 

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

Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της Σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς 

καθυστέρηση στη ∆/νση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση 

που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πάροχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της. 
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1.6.3 Επίσης ο Πάροχος, αν δεν είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, δηλώνει κατά την υπογραφή του εγγράφου σύµβασης 

εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας του Νοµού Θεσσαλονίκης. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη 

∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η δήλωση του Παρόχου συνοδεύεται από δήλωση 

και του οριζοµένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο 

θεωρείται ότι γίνεται προς τον Πάροχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της 

παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη ∆/νση Τεχνικών 

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

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

απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος είναι 

υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 

 

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

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

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

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

2.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

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

είναι υποχρεωµένος, να τηρήσει ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. 

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

σύµβασης. 

2.2.1 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Ε.Π.) 

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

υποβάλλει στην Υπηρεσία το Χρονοδιάγραµµα των εργασιών παροχής υπηρεσιών και το Οργανόγραµµα µε αναλογική 

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

Τεχνικής Περιγραφής.  

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

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

2.3 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

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

άπτονται της ευθύνης του Παρόχου. 

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

συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.   

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

περιοχής των εργασιών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για τη µεταφορά και απόρριψη 

των προϊόντων εκσκαφής η αδυναµίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών. 

2.4 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

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

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

2.4.2 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

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

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

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

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

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως.  

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

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

 

Άρθρο Α-3: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.1 Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην ∆/νση Τεχνικών 

Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης της σύµβασης βάσει του οποίου τούτος 

θα παρέχει τις προβλεπόµενες από τη Σύµβαση υπηρεσίες και το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις αντίστοιχες 

σχετικά υποχρεώσεις του. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την 

χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική 

τεχνική έκθεση 

Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει: 

3.1.1 Λεπτοµερειακή ανάλυση για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

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

αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 

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

εργασιών για το σύνολο του έργου παροχής υπηρεσιών.  

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

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

συγκεκριµένου µηνός. 

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

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

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

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

στην πιο πάνω προθεσµία, ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες 

των εργασιών.  

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

ανάλυση ή µη συµµόρφωση στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την επιβολή της ποινικής ρήτρας που ορίζεται 

στην παράγραφο 2.4.2 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Εάν παρά την επιβολή της ποινικής ρήτρας ο Πάροχος δεν συµµορφώνεται 

στις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία συντάσσει Χρονοδιάγραµµα και του το κοινοποιεί για εφαρµογή.  

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

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

την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, 

συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει 

καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της 

Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Πάροχο. 

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

θα διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο Πάροχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία ανά 

δύο µήνες, έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο 
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χρονοδιάγραµµα της σύµβασης. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. Η Υπηρεσία επιφυλάσσει 

για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυποβολή µαζί µε τα προηγούµενα και άλλων στοιχείων, που είναι 

επιβοηθητικά για να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου της 

σύµβασης, σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος. 

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

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

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

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

σύµβαση και η απόκλιση των όσων αναγράφονται σ’ αυτά χωρίς την έγκριση της εποπτεύουσας υπηρεσίας ή η µη 

υλοποίησή τους, αποτελεί αιτία έκπτωσης του παρόχου.  

 

Άρθρο Α-4: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

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

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

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο 

συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη ή να ζητήσει από τον Πάροχο την 

τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων 

 

Άρθρο Α-5: ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

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

5.1.1 Ο Πάροχος υποχρεούται για κάθε δύο µήνες παρεχοµένων υπηρεσιών να παραδίδει στην τριµελή Επιτροπή 

Παραλαβής Ελέγχου και Πιστοποίησης τα καταµετρητικά στοιχεία (επιµετρήσεις) συνοδευόµενα από καταστάσεις, 

σκαριφήµατα κλπ. στοιχεία που κατά την κρίση της Επιτροπής απαιτούνται για την πλήρη επιµέτρηση των 

παρασχεθεισών υπηρεσιών και για κάθε εργασία που εκτέλεσε στο διάστηµα αυτό. 

5.1.2 Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν από τον Πάροχο, θα συντάσσεται ανά δύο µήνες παροχής των υπηρεσιών, 

Πρωτόκολλο Τµηµατικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Π.Υ.), το οποίο θα υπογράφεται από τα µέλη της τριµελούς 

Επιτροπής Παραλαβής Ελέγχου και Πιστοποίησης και από τον εκπρόσωπο είτε τον ίδιο τον Πάροχο.  

5.1.3 Στα Πρωτόκολλα Τµηµατικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Π.Τ.Π.Π.Υ.) θα περιλαµβάνονται οι υπολογισµοί, οι 

καταστάσεις, τα σκαριφήµατα κ.λ.π. για την πλήρη επιµέτρηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών.  

5.1.4 Η παρακολούθηση των υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 216, του             Ν. 4412/2016, η δε 

παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 219, του ιδίου Νόµου. 

5.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωµή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Πάροχο, θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, µε την εξόφληση 

του 100% της συµβατικής αξίας του τµήµατος των υπηρεσιών για το οποίο εγκρίθηκαν πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής 

και ποιοτικής τµηµατικής παραλαβής υπηρεσιών.  

 Με την καταβολή της τελευταίας πληρωµής προς τον Πάροχο, µε την οποία αποπληρώνεται το σύνολο του 

προβλεποµένου κατά τη σύµβαση ανταλλάγµατος για την παροχή των υπηρεσιών, εκδίδεται, από την επιτροπή 

παραλαβής, βεβαίωση ολοκλήρωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών, η οποία κατατίθεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

προκειµένου να διαβιβαστεί στην Προϊσταµένη Αρχή για να λάβει γνώση. 

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωµή είναι τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του    

       συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 

β) Τιµολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

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

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή των τιµών, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

5.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις στα υλικά από 

φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του 

προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες.  

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

από πάσης φύσεως φόρους, δασµούς, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για εισαγόµενα υλικά από το εξωτερικό, για 

καύσιµα και λιπαντικά, κλπ. 

Στους λογαριασµούς τον Πάροχο επιβαρύνουν οι προβλεπόµενες κρατήσεις. 

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

 

Άρθρο Α-6: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

6.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

Ο Πάροχος υποχρεούται να µη παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους Παρόχους που 

χρησιµοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβασή του. Αντίθετα 

υποχρεούται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί, ρυθµίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των 

εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους 

Παρόχους. 

6.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟ∆ΩΝ Κ.ΛΠ. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούµενα για τη σύµβαση καλύπτονται από 

διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για την χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 

βαρύνουν τον Πάροχο. Επίσης ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη 

χρησιµοποίηση υλικών, ή µεθόδων, ή µελετών, ή µηχανηµάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

6.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Μέχρι την Τελική παραλαβή ο Πάροχος φέρει τον κίνδυνο των παρεχόµενων υπηρεσιών για βλάβες, εκτός αν αυτές 

οφείλονται σε φυσικά αίτια, ή σε υπαιτιότητα του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών, ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη 

σύµβαση. Κατ` εξαίρεση για βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον Πάροχο δικαίωµα 

αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους και της έκτασης των 

βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. 

6.3.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει, µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών εύλογη προθεσµία, 

τα ελαττώµατα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών και µέχρι την τελική παραλαβή 

τους. Αν η Προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας ανάθεσης των υπηρεσιών, µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση 

σε βάρος του Παρόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατος του να κηρύξει τον 

Πάροχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται 

σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος. 

6.3.2. Ο Πάροχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών για οποιαδήποτε βλάβη στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε 

αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε 

οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών ή ανωτέρας 

βίας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον 

βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 

6.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

6.4.1. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο 

προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του 

προσωπικού του Παρόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του Παρόχου συµπεριλαµβανοµένης της µη σωστής 
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εφαρµογής των προγραµµάτων λειτουργίας, των εγκεκριµένων µελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισµού, 

βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της 

Σύµβασης µέχρι τη λήξη της σύµβασης. 

6.4.2. Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου, των υπεργολάβων του, ή / και 

του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από 

υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, µέσων µεταφοράς, µηχανηµάτων κλπ. 

που απασχολεί για τη εκτέλεση της σύµβασης. 

6.4.3. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Πάροχος παραµένει µόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

6.4.4. Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας 

αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα 

υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 

(Ο.Κ.Ω.). 

6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

6.5.1 Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή 

και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών.  

6.5.2 Ο Πάροχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στις παρεχόµενες υπηρεσίες που 

έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές έχουν θετικό αποτέλεσµα. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει 

µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι 

εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 

6.5.3 Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και 

καταχωρείται στο ηµερολόγιο.  

6.5.4 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Πάροχος υποχρεούται να διαθέσει για όλο το απαιτούµενο προσωπικό, 

υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο Πάροχος σε κάθε 

περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι οι δαπάνες 

των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 

µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., 

οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, 

ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, 

καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης 

εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο 

και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

6.5.5 Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Πάροχο, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ` εξαίρεση άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου 

που βαρύνουν άµεσα το αντάλλαγµα, βαρύνουν τον Πάροχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο αντάλλαγµα. Τα δύο 

προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

6.5.6 Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 

κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα ανάθεσης των 

υπηρεσιών, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.  

6.5.7 Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Παρόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση της 

συµβατικής Υπηρεσίας, η σύµβαση µπορεί να ορίζει κατ` εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα 

και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο Πάροχος. Ο αριθµός αυτός προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του έργου µε βάση το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα 

προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την 

αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του 

αναδόχου. 
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6.5.8 Ο Πάροχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που 

δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές πριν από τη 

χρησιµοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από την υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή 

απρόσφορων για τα έργα πηγών.  

6.5.9 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα 

του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις 

υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της 

ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

6.5.10 Ο Πάροχος δε δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.  

6.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

Ο Πάροχος υποχρεούται µε έξοδά του και προ της ενάρξεως των εργασιών, στην ανάρτηση 2 πληροφοριακών πινακίδων 

σε χαρακτηριστικό σηµείο προσβάσιµο και ορατό από το ευρύ κοινό, όπου θα αναγράφεται ο τίτλος της συµβατικής 

παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή, ο φορέας χρηµατοδότησης, η Υπηρεσία που εποπτεύει και ο Πάροχος του 

έργου. 

Θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών να τηρούνται οι προδιαγραφές σήµανσης εκτέλεσης αντίστοιχων 

οδικών έργων που καθορίζονται στην ισχύουσα Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7, 

του 2010) και οι αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της Τροχαίας, που θα εκδοθούν για την υλοποίηση της παρούσας 

παροχής υπηρεσιών. Η ανάρτηση πινακίδων πληροφόρησης είναι υποχρεωτική. 

 

Άρθρο Α-7: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

7.1 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την αριθµ. 28, αριθ. Συνεδρίασης 5η, της 10-03-2016 (Α∆Α: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η υπόψη παροχή υπηρεσιών στο πρόγραµµα επενδυτικών δαπανών µε 

χρηµατοδότηση από Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με το αριθµ. 137897/οικ.3423/01-04-2016 έγγραφο της ∆.Τ.Ε/Π.Ε.Θ./Π.Κ.Μ. ζητήθηκε η ∆ιάθεση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (Α∆ΑΜ 16REQ004123410). 

Με την αριθµ. 629/2016 (15o Πρακτικό της 12-04-2016 µε Α∆Α 76ΤΒ7ΛΛ-ΝΡ3) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

Π.Κ.Μ. εντάχθηκε η υπόψη παροχή υπηρεσιών στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με την  αριθ. πρωτ. 143614(4952)/18-04-2016 µε Α/Α 1813, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Α∆Α 6ΒΘ57ΛΛ-ΟΥΨ) (Α∆ΑΜ:16REQ004272767), όπως επανεκδόθηκε µε την 

αριθµ.92007(2425)/9-3-2017 µε Α/Α 1038, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:Ω2ΦΕ7ΛΛ-ΧΝΒ) 

7.2 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών παραστεί ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες 

πρόσθετες εργασίες, αυτές θα εκτελεστούν κατά το άρθρο 1.3.2.3 της παρούσας. 

 

Άρθρο Α-8: ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

8.1  ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε  στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτήν, µε απόφαση  του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου: 

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία  που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 

του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από  οικονοµική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν  προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
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διαδικασία ανάθεσης  µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 106, του 

Ν.4412/2016. 

β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί  µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που 

είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση  παροχής υπηρεσιών , η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαµβάνει 

συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη 

συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως 

όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος 

να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της 

προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη 

συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που 

οδήγησαν σε αυτήν.  

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,  ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 

απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου,  ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το  σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή 

υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 8.2  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύµφωνα µε το άρθρο 204 του ν.4412/2016 υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) 

ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο Α-9: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  

Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο Πάροχος θα προσκοµίσει ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk), ασφαλιστική κάλυψη της παρεχόµενης υπηρεσίας µιας ή 

περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν τέτοιες 

υπηρεσίας. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας και η 

διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο Α-10: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για όλες τις εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν µε την παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών, ισχύουν οι Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) που εγκρίθηκαν µε την µε αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) 

Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων καθώς και 

όσες εκ των Π.Τ.Π. αναφέρονται στα οικεία άρθρα του εγκεκριµένου Τιµολογίου και δεν περιλαµβάνονται στις Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.). Τα παραγόµενα υλικά θα ελέγχονται µε ευθύνη και δαπάνη του παρόχου συνεχώς σε 

όλα τα στάδια της παραγωγής ώστε να είναι σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών Ε.ΤΕ.Π. και Π.Τ.Π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο B-1: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.1.1 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Παρόχου, όσον αφορά  

• στη λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών για το προσωπικό του Παρόχου, των υπεργολάβων 

του, κ.λπ.,  

• στη λήψη µέτρων ασφαλείας για αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου που θα µπορούσε να προκληθεί εξαιτίας της 

εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας σύµβασης, σε τρίτους ή σε ιδιοκτησίες τους ή στο περιβάλλον  

1.1.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, 

Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

1.1.3 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται µερικές σχετικές διατάξεις: 

• Το Π.∆. 22-12-1933 (ΦΕΚ 406Α/1933) και η τροποποίησή του µε το Π.∆. 17/1978 “Περί ασφαλείας εργατών και 

υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων “. 

• Το Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/1980) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών”. 

• Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/1981) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµικών 

και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”. 

• H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589Β/30.6.1980) “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών “. 

• H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121Β/23.3.1983) “Σήµανση εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών”. 

• Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ Α/1984) “Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην 

οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.”. 

• Ο Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177Α/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων”. 

• Το Π.∆. 294/1988 (ΦΕΚ 138Α/1988) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας”. 

• Το Π.∆. 31/1990 (ΦΕΚ 11Α/1990) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων”. 

• Το Π.∆. 395/1994 (ΦΕΚ 220Α/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιµοποίηση 

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ”. 

• Το Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους εργαζοµένους 

εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ”. 

• Το Π.∆. 397/1994 (ΦΕΚ 221Α/1994) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό χειρισµό 

φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 

90/269/ ΕΟΚ”. 

• Το Π.∆.398/94 (ΦΕΚ. 221Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισµό µε 

οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/270/ ΕΟΚ”. 

• Το Π.∆. 399/1994 (ΦΕΚ 221Α/1994) “Προστασία των εργαζοµένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση 

σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”. 

• Το Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ 67Α/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας ή / και υγείας στην 

εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”. 

• Το Π.∆. 16/1996 (ΦΕΚ 10Α/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

• Το Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11Α/1996) “Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας 

των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

• Το Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια έργων”, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

• Η ισχύουσα Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7, του 2010). 

1.2 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω: 
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1.2.1 Ο Πάροχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εργασιών, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, να λαµβάνει όλα τα µέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από τις κείµενες διατάξεις, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµίας, χωρίς 

ιδιαίτερο τίµηµα. 

1.2.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να µεριµνά για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών σηµάτων 

επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συµβουλευτικών 

πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους κινούµενους στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά 

σ’ αυτές.  

1.2.3 Ο Πάροχος υποχρεούται να µεριµνά, ώστε να εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τις σχετικές διατάξεις σηµάνσεις, 

κατά την εκτέλεση εργασιών του επί οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου, είτε από τα συνεργεία του είτε από συνεργεία 

υπεργολάβων του. 

1.2.4 Ο Πάροχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των 

εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και στο περιβάλλον. Θα πρέπει να διαθέτει 

εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης, να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής 

πυρράς κοντά σε εύφλεκτα αντικείµενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 

εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα, κλπ. 

Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση σιδηρουργικών εργασιών µε τροχό ή ηλεκτροσυγκόλληση κλπ., θα πρέπει να 

περιβάλλεται η θέση εργασίας από ειδικά πετάσµατα, ώστε να προστατεύονται οι πεζοί από τους δηµιουργούµενους 

σπινθήρες. 

1.2.5 Ο Πάροχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση κάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος, που γίνονται 

απ' αυτόν σε οδό µε κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχήµατος και τον περιορισµό στα ελάχιστα χρονικά όρια, των 

δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία λόγω της εκτέλεσης των έργων. 

1.3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡOΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.3.1 Ο Πάροχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του 

προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατά του που απασχολούνται 

για την υλοποίηση της σύµβασης και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα 

συµβεί.  

1.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1.4.1 Ο Πάροχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων σε θέµατα 

όπως: 

• Εκπαίδευση προσωπικού. 

• Απασχόληση προσωπικού κατάλληλου για κάθε εργασία. 

• Ενηµέρωση µε γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους τρόπους προστασίας 

από αυτούς. 

• Εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίου δράσης προληπτικών ενεργειών προστασίας έναντι πάσης φύσεως θεοµηνιών και 

φωτιάς. 

• Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων κατά την εκτέλεση της εργασίας για την πιστή 

εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζοµένους. 

• Καταλληλότητα εξοπλισµού. 

• Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφάλειας της εργασίας. 

1.4.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τήρησης των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω : 

• Ο Πάροχος οφείλει να χορηγεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς και σε 

κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατοµικής 

Προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, 

προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, παπούτσια ηλεκτρολόγου, φωσφορίζοντα πανωφόρια 

(για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά 

και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών στα γραφεία και στα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στη σύµβαση, κ.λπ. 
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• Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του κατά την ώρα εργασίας, να φορά και να φέρει τον 

εξοπλισµό που ενδείκνυται για λόγους προστασίας ανάλογα µε τη φύση της εργασίας (κράνη, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ηλεκτρολογικά εργαλεία κ.λπ.).  

• Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος ώστε το εργατοτεχνικό προσωπικό του να κατέχει τις απαιτούµενες άδειες ανάλογα µε τις 

εργασίες στις οποίες απασχολείται (άδεια ηλεκτρολόγου, υδραυλικού κ.λπ.) 

1.4.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Πάροχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την ασφάλεια των εργαζοµένων του και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων 

υπαλλήλων των ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης 

ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται 

από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

 

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

27 (αρ.πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ. 369 / 15-10-2012) 

2.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατική νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών 

για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) (H έννοια του εργοταξίου 

ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96) (O Ν.3850/10 Κύρωση 

του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται 

από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.). 

2.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα 

τα σχετικά µέτρα. 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως 

αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου. 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει 

/ εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να 

διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

  Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της 

ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής 

των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 

κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

2.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

2.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) & Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και 

συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες 

ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 

εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται 

σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του 

έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001. 
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γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει 

ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο 

ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 

εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της 

εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα 

ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

  Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 

εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε 

τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 

(αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην 

κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 

θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 

10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και τ ην κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε 

αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε 

το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή 

να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. 

 Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 

Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται 

και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
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1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την 

εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων 

που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός 

ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

  Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια 

επιθεώρηση εργασίας. 

  Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 

αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 

(Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

  Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση 

των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

  Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

  Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και 

στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά 

ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα 

τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη 

των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

2.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 

σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

  Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης 

Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή 

δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 

(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

2.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. 

 Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και 

επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη 

σελίδα του ΣΑΥ. 

 Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

2.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

2.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

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

ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη 

σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται 

17PROC005975393 2017-03-27



Σελίδα 73 από 98 

προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. 

IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 

απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τ ους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 

(αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).  

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων 

κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων 

βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως: 

προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον 

τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός 

αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ). 

2.4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, 

θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 

τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 

(αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος 

οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 

στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 

8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 

149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

2.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/2000 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 
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λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 

κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. 

αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 

304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 

8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) 

και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 

(αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης ,συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 

2.5 Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται 

κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

  Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

2.5.1 Κατεδαφίσεις : 

  Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 

396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06, ΥΑ 

21017/84/09. 

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

  Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 

παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής :  

  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

2.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

  Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

2.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

  Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική 

∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

2.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

  Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

2.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

  (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που 

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη 

των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

17PROC005975393 2017-03-27



Σελίδα 75 από 98 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, 

Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

2.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

  (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 

ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

2.6 Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Π. ∆. 413/77 
Π. ∆. 95/78 
Π. ∆. 216/78 
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81 
Π. ∆. 225/89 
Π. ∆. 31/90 
Π. ∆. 70/90 
Π. ∆. 85/91 
Π. ∆. 499/91 
ΦΕΚ 337/A/76 
 
ΦΕΚ 126/A/83 
ΦΕΚ 49/A/84 
ΦΕΚ 147/A/93 
ΦΕΚ 57/A/99 
ΦΕΚ 50/A/07 
ΦΕΚ 116/A/08 
ΦΕΚ 84/A/10 
ΦΕΚ 249/A/12 
 
ΦΕΚ 128/A/77 
ΦΕΚ 20/A/78 
ΦΕΚ 47/A/78 
ΦΕΚ 193/A/80 
ΦΕΚ 260/A/81 
ΦΕΚ 106/A/89 
ΦΕΚ 31/A/90 
ΦΕΚ 31/A/90 
ΦΕΚ 38/A/91 
ΦΕΚ 180/A/91  
Π. ∆. 395/94  
Π. ∆. 396/94 
Π. ∆. 397/94 
Π. ∆. 105/95 
Π. ∆. 455/95 
 
 

 
Π. ∆. 305/96 
Π. ∆. 89/99 
Π. ∆. 304/00 
Π. ∆. 155/04 
Π. ∆. 176/05 
Π. ∆. 149/06 
Π. ∆. 2/06 
Π. ∆. 212/06 
Π. ∆. 82/10 
Π. ∆. 57/10 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
KYA 16440/F.10.4/445/93 
ΦΕΚ 220/A/94 
ΦΕΚ 220/A/94 
ΦΕΚ 221/A/94 
ΦΕΚ 67/A/95 
ΦΕΚ 268/A/95 
 
ΦΕΚ 212/A/96 FEK 94/A/99 
ΦΕΚ 241/A/00 
ΦΕΚ 121/A/04 
ΦΕΚ 227/A/05 
ΦΕΚ 159/A/06 
ΦΕΚ 268/A/06 
ΦΕΚ 212/A/06 
ΦΕΚ 145/A/10 
ΦΕΚ 97/A/10 
 
ΦΕΚ 154/B/84 
ΦΕΚ 132/B/89 
ΦΕΚ 138/B/91 
ΦΕΚ 187/B/93 
ΦΕΚ 765/B/93 
Α∆Α: Β4301-8ΞΩ 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
 
ΦΕΚ 450/Β/94 
ΦΕΚ 451/Β/93 
ΦΕΚ 301/Β/94 
ΦΕΚ 73/Β/94 
ΦΕΚ 978/Β/95 
ΦΕΚ 677/Β/95 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
 
ΦΕΚ 113/Β/97 
ΦΕΚ 987/Β/99 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΦΕΚ 708/Β/03 
ΦΕΚ 420/Β/11 
ΦΕΚ 59/∆/89 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΦΕΚ 686/Β/01 
ΦΕΚ 266/Β/01 
ΦΕΚ 16/Β/03 
ΦΕΚ 905/Β/11 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
ΦΕΚ 155/Β/96 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ οικ/215/31-3-08 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
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  Η τήρηση και η ενηµέρωση του ΣΑΥ και ΦΑΥ θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή. 2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

2.7 ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

  Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το 

νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της 

προσφοράς του. 

 

Άρθρο Β-3: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟΥ  

3.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ 

3.1.1 Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Πάροχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των 

κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. Θα δηλώσει επίσης τον 

Προϊστάµενο ο οποίος: 

α. θα είναι έµπειρος πτυχιούχος γεωπόνος ή δασολόγος (Πανεπιστηµίου - ΤΕΙ), µε κατασκευαστική πείρα σε αντίστοιχα 

έργα µε το δηµοπρατούµενο, που θα διορίζεται από τον Πάροχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. Θα πρέπει να 

έχει εµπειρία χρονικού προγραµµατισµού και διαχείρισης αντίστοιχων συµβάσεων. 

β. θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Πάροχο σε όλα τα θέµατα 

του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της 

Υπηρεσίας επί τόπου των εργασιών και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του 

προβλέπεται επί τόπου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 

γ. θα είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρµογή των 

απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στους χώρους εργασίας, καθώς και κάθε τρίτου. 

3.1.2 Ο Προϊστάµενος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του 

και τις ευθύνες του. Οµοίως και ο αναπληρωτής του. 

3.1.3 Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του Παρόχου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση 

της είναι απαραίτητο. 

3.1.4 Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Παρόχου σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 

τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Πάροχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 

ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

3.2.1 Ο Πάροχος θα χρησιµοποιήσει ειδικευµένο Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

Το αλλοδαπό προσωπικό του παρόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα 

µε µέριµνα του Παρόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική και λοιπή Νοµοθεσία. 

3.2.2 Σχετικά µε το προσωπικό του Παρόχου ισχύουν και τα ακόλουθα : 

α. Το προσωπικό οφείλει να οµιλεί την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν µόνιµα τεχνικοί 

διερµηνείς για τον καθένα. 

β. Ο Παροχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι εξουσιοδοτηµένα να 

αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφεροµένους κατά την απουσία τους. 

γ. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί σε κατασκευές ειδικής τεχνολογίας θα έχει εµπειρία σε παρόµοιες κατασκευές η 

οποία θα αποδεικνύεται µε σχετικά πιστοποιητικά και θα τυγχάνει της έγκρισης της υπηρεσίας. 

δ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριµένη θέση εργασία, όπου η σύµβαση απαιτεί παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας 

τουλάχιστον εργοδηγός . 

3.2.3 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η 

Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του 

διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε 

ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του παρόχου.  

3.2.4 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Υπηρεσία που παρακολουθεί 

και ελέγχει τη σύµβαση και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα 
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ενηµερώνεται η Εποπτεύουσα Υπηρεσία για περαιτέρω σχετικές ενέργειες (έκπτωση του παρόχου) . 

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

3.2.6 Όλα τα συνεργεία που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά εµπειρίας, τα οποία θα αποδεικνύουν 

την ικανότητα του συνεργείου για την εργασία αυτή. Σε ειδικές περιπτώσεις θα ζητείται από τον προµηθευτή του 

υλικού, παρουσία του και κατόπιν βεβαίωση ότι η τοποθέτηση του υλικού στους χώρους της σύµβασης έγινε 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του υλικού του. 

 

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

4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΚΛΠ. 

4.1.1 Ο Πάροχος οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

εφαρµογή των οδηγιών των ΟΚΩ σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την προστασία των δικτύων τους, όταν 

αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

 Ο Πάροχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, όπως ο νόµος ορίζει, για οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων λόγω φθορών που 

έχει προξενήσει στις εγκαταστάσεις τους. 

 Όταν στην περιοχή των εργασιών ή του εργοταξίου υπάρχουν εγκαταστάσεις ΟΚΩ (π.χ. συγκοινωνιακές, 

τηλεφωνικές, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ.) ο Πάροχος υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 

του τις διατάξεις των αρµόδιων υπηρεσιών. 

 Ειδικότερα όταν υπάρχουν εγκαταστάσεις που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το εργοτάξιο ή το γύρο χώρο και δεν 

είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας τους ή αποµάκρυνσή τους από την περιοχή του εργοταξίου, πρέπει αυτές να 

διασφαλίζονται επαρκώς. 

 Ο Πάροχος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά τη διάρκεια της σύµβασης 

τις δυσκολίες και τα εµπόδια που πιθανόν να προκύψουν από τις ποιο πάνω εγκαταστάσεις ΟΚΩ, καθόσον καµία 

επιπλέον δαπάνη εγκρίνεται από την υπηρεσία για αυτό το λόγο. 

4.1.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι δυνατόν ο Πάροχος να συναντήσει δυσχέρειες στην εκτέλεση των έργων από 

την παρουσία δικτύων Ο.Κ.Ω. και από την ανάγκη εξασφάλισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι 

παραπάνω δυσχέρειες είναι δυνατό να υποχρεώσουν τον πάροχο σε πολλές περιπτώσεις να καταφύγει στην 

εφαρµογή αντιοικονοµικών ή / και χρονοβόρων κατασκευαστικών µεθόδων, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

κατασκευής των έργων µε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές (διατηρούµενα 

οδοστρώµατα, οχετοί κ.λπ.), τις τυχόν υπάρχουσες παραλλασσόµενες και νέες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. κ.λπ. 

4.1.3 Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου διατηρούνται τµήµατα οδοστρωµάτων, ή τµήµατα οχετών, ή όπου 

υφίστανται αγωγοί Ο.Κ.Ω κλπ. γενικά πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών ή 

ατυχηµάτων, για τα οποία ο Πάροχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

4.1.4 Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Παρόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί αυτός τις 

εργασίες, ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον πάροχο, ο οποίος είναι 

υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς. 

4.1.5 Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν κρουστικά µέσα, ή άλλα µέσα εκσκαφής (π.χ. εκρηκτικά σε βραχώδεις 

εµφανίσεις) αν επιτρέπονται και χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες Αρχές, ή εργασίες πασσάλων κλπ. 

κάθε ζηµιά που τυχόν προκύψει πραγµατική ή αποθετική των γύρω κατασκευών κλπ. θα βαρύνει, ως αποκλειστικά 

υπεύθυνα, τον πάροχο. 

4.1.6 ∆εν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αξίωση του Παρόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες και οι τιµές του 

Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας, ή άλλο αίτιο, την έκταση των 

εργασιών και τη δυνατότητα, ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρέων), ή εκτέλεσης µε 

τα χέρια. 

4.1.7 Ο Πάροχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι εντός του εύρους κατάληψης της οδού βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και του 

ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των οδικών έργων 

που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις αρµόδιες εταιρίες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες, ή / και τον ίδιο 

και εργασίες για την µετατόπιση στύλων, ή αποµάκρυνση υπαρχουσών γραµµών κλπ. 
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4.1.8 Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο 

πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει 

οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στις εργασίες του, από 

την εκτέλεση των παράλληλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κλπ. Αντίθετα αυτός οφείλει, 

κατά την εκτέλεση των έργων, να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω 

εταιριών. Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον πάροχο. 

 Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειασθούν µε τους διάφορους 

Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας, ανήκουν όλες στον Πάροχο. 

4.1.9 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων αγωγών και άλλων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. σε περιοχές 

επηρεαζόµενες από τα έργα, ο Πάροχος οφείλει, µε δικές του δαπάνες και φροντίδες να εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα 

διαγράµµατα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των Αγωγών Κοινής Ωφέλειας και αφού έλθει σε επαφή µε τις αρµόδιες 

Αρχές των Ο.Κ.Ω. να µεριµνήσει για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειµένου να ενεργήσει, παρουσία 

εκπροσώπων τους, διερευνητικές τοµές για την επισήµανση των αγωγών Ο.Κ.Ω. και την εν συνεχεία αποκάλυψη 

αυτών, εφόσον ήθελε απαιτηθεί η διευθέτησή τους. 

 Αυτή η ευθύνη ανήκει ολοκληρωτικά στον Πάροχο ο οποίος θα πρέπει µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του να 

έλθει σε επαφή µε τους Ο.Κ.Ω. και να επισηµάνουν τα τυχόν προβλήµατα που θα προέλθουν από τις εγκαταστάσεις 

των Ο.Κ.Ω. στην εκτέλεση των εργασιών (και αντίστροφα) και να συνυπολογίσουν την σχετική επιρροή αυτών των 

δικτύων και εγκαταστάσεων για χρονοδιαγράµµατα που θα συντάξει, στη ροή της εργασίας, στη απόδοση των 

µεθόδων εργασίας του και µηχανικού εξοπλισµού κλπ. 

4.1.10 Στον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του άρθρου 4 αυτής της Ε.Σ.Υ. έχουν παρθεί υπόψη οι κάθε 

είδους καθυστερήσεις που µπορεί να προκύψουν από την τροποποίηση δικτύων Ο.Κ.Ω. είτε αυτές θα γίνουν από τα 

ειδικευµένα συνεργεία των Ο.Κ.Ω. είτε από τα συνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα δύο µαζί. 

4.1.11 Επιπλέον, σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. που θα συναντηθούν, καθορίζονται τα ακόλουθα : 

α. Ο Πάροχος οφείλει να αναφέρει έγγραφα και έγκαιρα στην ∆/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, τις συναντόµενες δυσχέρειες στην προώθηση των εργασιών και την υλοποίηση της σύµβασης, από τις 

παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ, συνοδεύοντας τις αναφορές του µε υποδείξεις λύσης για τα δηµιουργούµενα τεχνικά 

προβλήµατα. 

β. Ο Πάροχος οφείλει επίσης να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων, που δηµιουργούνται από τις παραπάνω εγκαταστάσεις κλπ. τροποποιώντας στην ανάγκη το 

χρονοδιάγραµµα εργασιών της σύµβασης και τη διαδοχή εργασιών, ή ακόµη και εκτελώντας πρόσθετες αναγκαίες 

εργασίες µετά από ειδική εντολή της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, χωρίς να 

προκύπτει από τους λόγους αυτούς κανένα δικαίωµα για τον πάροχο, για παράταση προθεσµίας του ολικού χρόνου 

αποπεράτωσης των εργασιών. 

γ. Ο Πάροχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να γίνει δυνατή η απόληψη του υλικού εταιριών ή 

Ο.Κ.Ω. στην καλύτερη τεχνικά εφικτή κατάσταση, υπέχοντας ευθύνη σύµφωνα µε όσα προεκτέθηκαν. 

4.1.12 Τα υλικά που θα προκύψουν από καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις κλπ., θα αποµακρυνθούν από τον πάροχο, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζηµίωση, σε χώρους που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

 Αν ο Πάροχος διαταχθεί από τη Υπηρεσία, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις ΟΚΩ (∆ΕΗ - ΟΤΕ κλπ), τα υλικά που θα 

προκύψουν θα τα παραδώσει στους Οργανισµούς αυτούς, εκτός αν λάβει άλλες οδηγίες από τη Υπηρεσία και θα 

πληρωθεί µε τις τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου. Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ο 

ελεύθερος χώρος της κοίτης του ποταµού ως χώρος απόθεσης καθαιρέσεων ή κατεδαφίσεων. 

 

Άρθρο Β-5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

5.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

5.1.1 Ο Πάροχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ 

αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του 
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υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που 

απασχολούνται για την εκτέλεση της σύµβασης. 

5.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 

5.2.1 Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Πάροχος υποχρεώνεται µε δικές του 

δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του εργοταξίου, σε περίφραξη και 

ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε όπως 

ισχύει σήµερα. 

 Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα, ευδιάκριτα, µέρα και νύκτα, σήµατα 

για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 

5.2.2 Για την σήµανση της παρούσας παροχής υπηρεσιών ισχύει η αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 

905/Β’/20-05-2011). 

5.2.3 Μέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης ο Πάροχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή και το 

τέλος της δηµοπρατούµενης σύµβασης και σε εµφανείς θέσεις Πινακίδες ενδεικτικές των εκτελούµενων εργασιών, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον 

Πάροχο. Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των Πινακίδων στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και 

τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Παρόχου. 

5.2.4 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. 

 

5.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

5.3.1 Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση ασφαλών συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο 

και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις ή άλλα προσωρινά 

έργα 

5.3.2 Ο Πάροχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της 

εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η κυκλοφορία γενικά 

οχηµάτων, δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την 

απόθεση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κλπ. 

5.3.3 ∆ιευκρινίζεται ότι στην οικονοµική προσφορά του παρόχου περιλαµβάνονται ανοιγµένα οι οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις 

του κόστους για κατασκευές ή ειδικές µεθόδους κατασκευής κλπ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν προς αποφυγή 

διακοπής της κυκλοφορίας ή επιµήκυνσης του χρόνου επιβολής περιορισµών της κυκλοφορίας στις οδούς. 

5.4 ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

5.4.1 Ο Πάροχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, δρόµους και 

χωµατόδροµους που εξυπηρετούν την περιοχή, από την χρήση των ως οδών µεταφοράς. Ειδικότερα θα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά 

µέσα, µε τον σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά, η ασυνήθη φθορά των γεφυρών οδών και χωµατόδροµων. 

5.4.2 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης 

οδικών τµηµάτων, χωµατόδροµων ή γεφυρών, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο προδιαγράφεται ή όχι στα τεύχη 

∆ηµοπράτησης. 

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

µέτρων. 

5.4.3 Σε περίπτωση πρόκλησης ασυνήθιστων φθορών ή βλαβών από χρήση στο οδικό δίκτυο, ο Πάροχος υποχρεούται σε 

αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα προβαίνει στην αποκατάσταση µε δικά της συνεργεία, σε βάρος και 

για λογαριασµό του παρόχου. 

17PROC005975393 2017-03-27



Σελίδα 80 από 98 

 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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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 ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και µηχανικού εξοπλισµού. 

• Τη δυνατότητα εγκατάστασης εργοταξίων.  

• Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.  

 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος για τις ενδεχόµενες δυσχέρειες 

και καθυστερήσεις από την παρέµβαση ΟΚΩ ή τυχόν απαιτούµενες απαλλοτριώσεις κλπ. και έχει λάβει υπόψη ότι καµία 

απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των ανωτέρω τοπικών συνθηκών 

ή δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το σκοπό να συµµορφωθεί µε τα υπάρχοντα διαγράµµατα της 

µελέτης καθώς και τα συµβατικά στοιχεία τα οποία συνιστούν µαζί µε αυτή την Ε.Σ.Υ την βάση της προσφοράς του. 
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Παράρτηµα VΙ: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ.Α.Υ. 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ       

ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018) 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.∆. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 
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ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος της παροχής υπηρεσιών και χρήση αυτής 

Το αντικείµενο των εργασιών ανήκει στην κατηγορία της παροχής υπηρεσιών και αφορά  στη συντήρηση πρασίνου και 
κοινοχρήστων χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου (µήκους 400km) και επαρχιακού οδικού δικτύου (µήκους 600km) 
αρµοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  

Πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2016 της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (µε την αριθ. 28, αριθ. 
Συνεδρίασης 5η, της 10-03-2016 (Α∆Α: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.), µε 
Κωδ. Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ006Ι∆Π16. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός είναι 600.000,00 ευρώ, µε κατανοµή χρηµατοδότησης 100.000,00 ευρώ για το έτος 2016, 
300.000,00 ευρώ για το έτος 2017 και 200.000,00 ευρώ για το έτος 2018. 

2. Σύντοµη περιγραφή της παροχής υπηρεσιών 

Η προς υλοποίηση παροχή υπηρεσιών αφορά: 

- τον καθαρισµό τάφρων, 

- τον καθαρισµό χώρων πρασίνου, 

- τη διαµόρφωση της κόµης των φυτών (δέντρα, θάµνοι), 

- το βοτάνισµα µε τα χέρια ή µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα των χώρων πρασίνου 

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

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

3. Ακριβής ∆ιεύθυνση της παροχής υπηρεσιών 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά τµήµατα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου (συνολικού µήκους 1000km) 
αρµοδιότητας ∆ΤΕ-ΜΕ Θεσσαλονίκης.  

4. Αριθµός σύµβασης 

Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε την ……/……/20…. και η ηµεροµηνία αυτή αποτελεί την έναρξη των 
εργασιών 

5. Κύριος του έργου - Προϊστάµενη Αρχή - ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

Κύριος του έργου : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Προϊσταµένη Αρχή : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων / ∆.Τ.Ε. / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

6. Συντάκτης του Σ.Α.Υ. 

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

7. Περιγραφή των φάσεων υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών 

- ο καθαρισµός τάφρων, 

- ο καθαρισµός χώρων πρασίνου, 

- η διαµόρφωση της κόµης των φυτών (δέντρα, θάµνοι), 

- το βοτάνισµα µε τα χέρια ή µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα των χώρων πρασίνου 

- η κοπή, εκρίζωση και την αποµάκρυνση ξεραµένων ή κατεστραµµένων φυτών.  

 

Όλες οι εργασίες σήµανσης θα πραγµατοποιηθούν από εξειδικευµένο συνεργείο. 

 

Συγχρόνως µε την πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει µελέτη εργοταξιακής 
σήµανσης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στα τµήµατα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕΘ µε σχέδια 
προσωρινής εργοταξιακής σήµανσης προσαρµοσµένα στην ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή «Σήµανση εκτελούµενων οδικών 
έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών» (Φ.Ε.Κ. 946 Β/9.7.2003). Η σήµανση είναι δυνατόν να εµπλουτιστεί από την 
Υπηρεσία ή την ∆ιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η λήψη πρόσθετων µέτρων 
κυκλοφοριακής τεχνικής λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
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ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επινυνάπτονται πίνακες σε κάθε χωριστή φάση εργασίας όπου συντίθεται οριζόντια από προγραµµατισµένους 
κινδύνους, τις πηγές τους και τον χαρακτηρισµό κινδύνου. Οι αριθµοί 1,2,3 αποδίδονται ως εξής: 

Αριθµός 1: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

· Η πηγή του κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο 

· ∆εν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων. 

· Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη 

Αριθµός 3: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

· Η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση εργασίας. 

· Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων. 

Αριθµός 2: χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως ενδιάµεσες των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Επισυνάπτονται πίνακες τόσο µε τα προβλεπόµενα από τη Νοµοθεσία µέτρα που πρέπει να ληφθούν όσο και µε 
συµπληρωµατικά ή ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για όλες τις πηγές κινδύνου που 
είναι επισηµασµένοι στον Πίνακα του τµήµατος (Β). 

 

ΤΜΗΜΑ ∆: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Λόγω της φύσης του έργου δεν χρειάζονται δίοδοι προσπέλασης και πρόσβασης 

2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων 

Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα ρυθµίζεται από σηµαιοφόρους. 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού 

∆εν υπάρχει βασικός µηχανικός εξοπλισµός προς εγκατάσταση 

4. Χώροι αποθήκευσης 

Λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτουνται χωροι αποθηκευσης υλικων. 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

∆εν υπάρχουν άχρηστα και επικίνδυνα υλικά προς αποκοµιδή 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Κινητό γραφείο εργοταξίου 

7. Άλλα σηµεία χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων 

∆εν κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν ειδικοί χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, 
λόγω της φύσης της εργασιών που εκτελούνται. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Μεταφορά υλικών 

Όπου µεταφέρονται υλικά και εξοπλισµός, θα φορτώνονται και θα ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να 
αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δηµιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζοµένους. Τα µέσα 
πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να επιτρέπουν τη µετατόπιση του φορτίου σε σχέση µε τον µεταφορέα 
υπό συνθήκες φρεναρίσµατος ή έκτακτης ανάγκης. Όπου ένα φορτίο µεταφέρεται µε τη βοήθεια ανυψωτικού 
οχήµατος, το φορτίο δε θα εξέχει απόσταση µεγαλύτερη από το µισό του ύψους του από τη βάση του οχήµατος 
και την πίσω έδραση του 
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2. Έλεγχος κυκλοφορίας 

• Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχηµάτων αποτελεί κίνδυνο για τους 
εργαζοµένους. Αυτό συµπεριλαµβάνει οχήµατα τροχαίας, σηµατοδότες, πινακίδες, κώνους, φράγµατα, 
παρακάµψεις, ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύµφωνα µε τις περιστάσεις 

• Φράγµατα, κώνοι ή άλλα εξαρτήµατα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήµατα στην άµεση περιοχή των 
εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η 
ανάγκη απότοµου φρεναρίσµατος. Εργασίες ή εξοπλισµός που βρίσκονται στο δρόµο θα προστατεύονται 
µε κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγµατα, ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου 
θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και θα αποµακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη 
προστασίας 

• Οι εργαζόµενοι ως ρυθµιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις 

� Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήµατα εργασίας ή εξοπλισµός 
που ίσως φράζουν µερικώς ή ολικώς τον δρόµο 

� Όταν υπάρχει ανάγκη µονοδρόµησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι 
µεγάλοι, ή ταχύτητες προσέγγισης είναι µεγάλες και δεν χρησιµοποιείται σύστηµα σηµατοδότησης 

� Όταν δεν µπορεί να γίνει συντονισµός της κυκλοφορίας µε το υπάρχον σύστηµα κυκλοφορίας, όταν δεν 
επαρκεί το υπάρχον σύστηµα σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που 
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές προεξέχουν και παρεµποδίζουν την 
κυκλοφορία 

� Όταν εργαζόµενοι ή εξοπλισµός απασχολούνται στο ρεύµα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση όπου 
επερχόµενα οχήµατα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση 

� Σε περιοχές µεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία εφόσον 
όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται 

� Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθµισης   κυκλοφορίας δεν είναι άµεσα διαθέσιµα 

� Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόµενους, εξοπλισµό και κυκλοφορία 
µέσω άλλων τρόπων ρύθµισης κυκλοφορίας 

• Κάθε ρυθµιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασµένος και θα χρησιµοποιεί 

� κατάλληλη ένδυση µε φωσφορίζουσα ταινία 

� κράνος µε φωσφορίζουσα ταινία 

� τρόπο επικοινωνίας µε άλλους ρυθµιστές κυκλοφορίας της οµάδας όπου δεν είναι ορατοι µεταξύ τους 

� φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας 

 
 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Φ.1.1 Καθαρισµός τάφρων 

  Φ.1.2 Καθαρισµός χώρων φυτών 

  Φ.1.3 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων και θάµνων 

  Φ.1.4 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  Φ.1.5 Κοπή εκρίζωση και αποµάκρυνση κατεστραµµένων φυτών 

 

    Φάση 1η 
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ.1.1 Φ.1.2 Φ.1.3 Φ.1.4 Φ.1.5 

01000. Αστοχίες 
εδάφους 

              

01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1 1 1 

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1 1 1 

01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός 1 1 1 1 1 

01104 ∆υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 1 1 1 1 1 

01105 ∆υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις           

01100. Φυσικά πρανή 

01106 ∆υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 1 1 

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1 1 1 

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1 1 1 

01203 Στατική επιφόρτηση. Υπερύψωση 1 1 1 1 1 

01204 Στατική επιφόρτηση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός 1 1 1 1 1 

01205 ∆υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 1 1 1 1 1 

01206 ∆υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις           

01200. Τεχνητά πρανή  & 
Εκσκαφές 

01207 ∆υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 1 1 

01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τµήµατα           

01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση           

01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερηµένη υποστήλωση           

01300. Υπόγειες 
εκσκαφές 

01304 Κατάρρευση µετώπου προσβολής           

01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές           01400. Καθιζήσεις 

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1 1 1 1 
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01403 ∆ιάνοιξη υπόγειου έργου           

01404 Ερπυσµός 1 1 1 1 1 

01405 Γεωλογικές/γεωχηµικές µεταβολές           

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα           

01407 Υποσκαφή/απόπλυση 1 1 1 1 1 

01408 Στατική επιφόρτηση           

01409 ∆υναµική καταπόνηση - φυσική αιτία           

01410 ∆υναµική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία           

01501             

01502             

01500. Άλλη πηγή 

01503             

 

 

    Φάση 1η 
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό           

02101 Συγκρούσεις οχήµατος-οχήµατος 2 2 2 2 2 

02102 Συγκρούσεις οχήµατος-προσώπων 2 2 2 2 2 

02103 Συγκρούσεις οχήµατος-σταθερού εµποδίου 2 2 2 2 2 

02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-οχήµατος 1 1 1 1 1 

02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού εµποδίου 1 1 1 1 1 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστηµάτων 1 1 1 1 1 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 1 1 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία           

02109 Στατική επιφόρτηση. Υπερύψωση 1 1 1 1 1 

01204 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός 1 1 1 1 1 

01205 ∆υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 1 1 1 1 1 

01206 ∆υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις           

02100. Κίνηση οχηµάτων 
και µηχανηµάτων 

01207 ∆υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 1 1 

02201 Ασταθής έδραση 1 1 1 1 1 

02202 Υποχώρηση εδάφους-δαπέδου 1 1 1 1 1 

02203 Εκκεντρη φόρτωση 1 1 1 1 1 

02204 Εργασία σε πρανές 1 1 1 1 1 

02205 Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1 

02200. Ανατροπή 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 1 1 1 

02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 1 1 

02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης 1 1 1 1 1 

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-πτώσεις 1 1 1 1 1 

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-παγιδεύσεις µελών 1 1 1 1 1 

02300. Μηχανήµατα µε 
κινητά µέρη 

02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα και τµήµατά τους           

02401 Αεροσυµπιεστές 1 1 1 1 1 

02402             

02400. Εργαλεία χειρός 

02403             

02501             

02502             

02500. Αλλη πηγή 

02503             

 

 
     Φάση 1η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 
03000. Πτώσεις από ύψος             

03101 Κατεδαφίσεις           

03102 Κενά τοίχων           

03103 Κλιµακοστάσια           

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. ∆άπεδα εργασίας 
προσπελάσεις 

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση           

03301 Κενά ικριωµάτων           

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης           

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης           

03300. Ικριώµατα 

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος           
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03305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση           

03401             03400. Τάφροι/φρέατα 

03402             

03501 Φορητές κλίµακες 1 1 1 1 1 

03502             

03500. Αλλη πηγή 

03503             

 

 

 

    Φάση 1η 
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 

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 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και µειγµάτων           

04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου           

04202 Υγραέριο           

04203 Υγρό άζωτο           

04204 Αέριο πόλης            

04205 Πεπιεσµένος αέρας           

04207 ∆ίκτυα ύδρευσης           

04200. ∆οχεία και δίκτυα 
υπό πίεση 

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήµατα           

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη           

04302 Προεντάσεις οπλισµού-αγκυρίων           

04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων           

04304 Συρµατόσχοινα           

04305 Εξολκεύσεις           

04300. Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

04306 Λαξεύσεις/τεµαχισµός λίθων           

04401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα           

04402 Αµµοβολές           

04400. Εκτοξευόµενα 
υλικά 

04403 Τροχίσεις-λειάνσεις           

04501             

04502             

04500. Αλλη πηγή 

04503             

 

 

    Φάση 1η 
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 

05000. Πτώσεις-µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων           

05101 Αστοχία. Γήρανση           

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτηση           

05103 Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση           

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση           

05105 Κατεδάφιση            

05100. Κτίσµατα φέρων 
οργανισµός 

05106 Κατεδάφιση παρακειµένων           

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων           

05202 ∆ιαστολή-συστολή υλικών           

05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων           

05204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα           

05206 Φυσική δυναµική καταπόνηση           

05207 Κατεδάφιση           

05200. Οικοδοµικά 
στοιχεία 

05208 Αρµολόγηση/απαρµολόγηση προκατ. Στοιχείων           

05301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 1 1 1 1 1 

05302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη 1 1 1 1 1 

05303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1 

05304 Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 1 1 

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 1 1 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1 1 1 

05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1 1 1 1 

05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους 1 1 1 1 1 

05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1 1 1 

05310 Απόλυση χυδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1 

05300. Μεταφερόµενα 
υλικά-Εκφορτώσεις 

05311 Εργασία κάτω από σιλό           

05401 Υπερστοίβαση           

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού           

05400. Στοιβασµένα υλικά 

05403 Ανορθολογική απόληψη           
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05501             

05502             

05500. Αλλη πηγή 

05503             

 

 

    Φάση 1η 
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 

06000. Πυρκαϊές               

06101 Εκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων           

06102 ∆εξαµενές/αντλίες καυσίµων           

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. Εύφλεκτα           

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας           

06105 Αυτοανάφλεξη-εδαφικά υλικά 2 2 2 2 2 

06106 Αυτοανάφλεξη-απορρίµµατα 2 2 2 2 2 

06100. Εύφλεκτα υλικά 

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 3 3 3 3 3 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση           

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση           

06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση           

06200. Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώµατα 

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 2 2 2 2 2 

06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις           

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις           

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις           

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις           

06300. Υψηλές 
θερµοκρασίες 

06305 Πυρακτώσεις υλικών           

06401             

06402             

06400. Αλλη πηγή 

06403             

 

 
    Φάση 1η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 
07000. Ηλεκτροπληξία               

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 3 3 3 3 3 

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 2 2 2 2 2 

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα           

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα           

07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου           

07100. ∆ίκτυα 
εγκαταστάσεις 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία           

07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα 2 2 2 2 2 07200. Εργαλεία 
µηχανήµατα 07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 2 2 2 2 

07301             

07302             

07300. Αλλη πηγή 

07303             
08000. Πνιγµός/Ασφυξία               

08101 Υποβρύχιες εργασίες           

08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση           

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού µέσου           

08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση 1 1 1 1 1 

08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος 1 1 1 1 1 

08106 Υπαίθριες λεκάνες/δεξαµενές. Πτώση           

08107 Υπαίθριες λεκάνες/δεξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος           

08100. Νερό 

08108 Πληµµύρα/κατάκλυση έργου 1 1 1 1 1 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι           

08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί           

08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη κλπ.            

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου           

08301             

08302             

08300. Αλλη πηγή 

08303             

 

 
    Φάση 1η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 
09000. Εγκαύµατα               

09101 Συγκολλήσεις-συντήξεις           

09102 Υπέρθερµα ρευστά           

09103 Πυρακτωµένα στερεά           

09100. Υψηλές 
θερµοκρασίες 

09104 Τήγµατα µετάλλων           
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09105 Ασφαλτος/πίσσα           

09106 Καυστήρες           

09107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών 1 1 1 1 1 

09201 Ασβέστης           

09202 Οξέα           

09200. Καυστικά υλικά 

09203             

09301             

09302             

09300. Αλλη πηγή 

09303             

 
    Φάση 1η 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ1.5 
10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες           

10101 Ακτινοβολίες 1 1 1 1 1 

10102 Θόρυβος/δονήσεις 1 1 1 1 1 

10103 Σκόνη 1 1 1 1 1 

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1 

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1 

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1 

10109 Υπερπίεση/υποπίεση           

10110             

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10111             

10201 ∆ηλητηριώδη αέρια           

10202 Χρήση τοξικών υλικών           

10203 Αµίαντος           

10204 Ατµοί τηγµάτων           

10205 Αναθυµιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλύτες           

10206 Καπναέρια ανατινάξεων           

10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτ. Καύσης 1 1 1 1 1 

10208 Συγκολλήσεις           

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες           

10210             

10211             

10200. Χηµικοί 
παράγοντες 

10212             

10301 Μολυσµένα εδάφη 1 1 1 1 1 

10302 Μολυσµένα κτίρια           

10303 Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισµούς           

10304 Χώροι υγιεινής           

10305             

10306             

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες 

10307             
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Παράρτηµα VII: Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Φ.Α.Υ 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ       

ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018) 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

(Π.∆. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,7,8,9,10) 
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ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 

8. Είδος της παροχής υπηρεσιών και χρήση αυτής 

Το αντικείµενο των εργασιών ανήκει στην κατηγορία της παροχής υπηρεσιών και αφορά  στη συντήρηση πρασίνου και 
κοινοχρήστων χώρων επί του εθνικού οδικού δικτύου (µήκους 400km) και επαρχιακού οδικού δικτύου (µήκους 600km) 
αρµοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.  

Πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από το πρόγραµµα Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 2016 της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (µε την αριθ. 28, αριθ. 
Συνεδρίασης 5η, της 10-03-2016 (Α∆Α: 6ΨΠΞ7ΛΛ-ΑΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.), µε 
Κωδ. Έργου Ε.Π. 2131ΘΕΣ006Ι∆Π16. 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός είναι 600.000,00 ευρώ, µε κατανοµή χρηµατοδότησης 100.000,00 ευρώ για το έτος 2016, 
300.000,00 ευρώ για το έτος 2017 και 200.000,00 ευρώ για το έτος 2018. 

9. Σύντοµη περιγραφή της παροχής υπηρεσιών 

Η προς υλοποίηση παροχή υπηρεσιών αφορά: 

- τον καθαρισµό τάφρων, 

- τον καθαρισµό χώρων πρασίνου, 

- τη διαµόρφωση της κόµης των φυτών (δέντρα, θάµνοι), 

- το βοτάνισµα µε τα χέρια ή µε χορτοκοπτικό µηχάνηµα των χώρων πρασίνου 

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

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

10. Ακριβής ∆ιεύθυνση της παροχής υπηρεσιών 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά τµήµατα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου (συνολικού µήκους 1000km) 
αρµοδιότητας ∆ΤΕ-ΜΕ Θεσσαλονίκης.  

11. Αριθµός σύµβασης 

Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε την ……/……/201. και η ηµεροµηνία αυτή αποτελεί την έναρξη των εργασιών 

12. Κύριος του έργου - Προϊστάµενη Αρχή - ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

Κύριος του έργου : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Προϊσταµένη Αρχή : ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία : Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων / ∆.Τ.Ε. / Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

13. Συντάκτης του Φ.Α.Υ. 

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

1 Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης του Φ.Α.Υ. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 Τεχνική περιγραφή 

Συµπεριλαµβάνεται στα Συµβατικά Τεύχη 

2 Παραδοχές µελέτης 

Όπως περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3 Σεισµολογικά στοιχεία 

∆εν απαιτούνται 

4 Σχέδια όπως κατασκευάστηκε 

∆εν απαιτούνται. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµ/νια αναπροσαρµογής 
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ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται στη συνέχεια επισηµάνσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής της 
παροχής υπηρεσιών και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές/επισκευαστές της. 

1 Θέσεις δικτύων 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών 

2 Σηµεία κεντρικών διακοπτών 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών 

3 Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

∆εν αποθηκεύονται υλικά σε θέσεις τέτοιες που πιθανόν να προκαλέσουν κίνδυνο. 

4 Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών 

5 Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών 

6 Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών 

7 Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

∆εν υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις 

8 Άλλες ζώνες κινδύνου 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών 

9 Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης της παροχής υπηρεσιών 

 

ΤΜΗΜΑ ∆: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Ασφάλεια εργαζοµένων 

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συµβαλλοµένων. 
Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή 
οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα 
παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του 
εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 

 Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

 Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει να  το αναφέρουν αµέσως 
στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

 Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άµεσα. 

 Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον 
εργοδηγό. 

 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 

 Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους 
εργαζοµένους. 

 Κατά τη διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας εργαζόµενος και για οποιοδήποτε 
λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούµενο φορτίο. 

 Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από ειδικευµένα άτοµα. 

 Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία  θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών και των 
καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου , ώστε να διορθώνεται άµεσα. 

 Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της µηχανήµατα. 

 Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του 
ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 
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 Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. 
Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

 Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 

� να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 

� να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες-όχι οριζόντιες 

� να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα πετρελαίου ή οξειδοµένα 
αντικείµενα 

� να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας 

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

Ηµ/νία Συντήρησης 
Τµήµα που 

συντηρήθηκε 
Τύπος 

συντήρησης 
Στοιχεία υπευθύνου 

συντήρησης 
Υπογραφή αρµοδίου 
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Παράρτηµα VIIΙ: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

 

 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ προς ανάδειξη ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  600.000,00 Ευρώ 
 
        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Του / Της……………………………………………………………………………………………………………………….. 
µε έδρα…………………………………………οδός……………………………………………..αριθµ……………………. 
Τηλέφωνο…………………………….. 

ΠΡΟΣ: Την επιτροπή διεξαγωγής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου παρόχου υπηρεσιών για: 
 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΤΕΠΕΘ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (2016 - 2018)» 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της διακήρυξης του έργου, που εγκρίθηκε µε την απόφαση 2301/20-12-2016 της  
Οικονοµικής Επιτροπής/ΠΚΜ , καθώς και τα αναφερόµενα στα λοιπά συµβατικά τεύχη και αποδεχόµενος αυτά, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι αναλαµβάνω την εκτέλεση του παραπάνω έργου µε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης ίσο µε: 
                   Αριθµητικώς  ε =……………….% 
 
Ολογράφως  ε =…………………………………………………..επί τοις εκατό. 

 
ΠΡΟΫΠ.  

ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΠΡΟΫΠ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΣ                                          483.870,97 ΣΠ=ΣΣ x (1-ε)  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Ολ/φως)………………………. 
…………………………..................................................... 
..................................... .............................................................................................. 

 

∆απάνη παροχής υπηρεσιών κατά την 
µελέτη (χωρίς ΦΠΑ) 

483.870,97 
∆απάνη παροχής υπηρεσιών κατά την 

προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 
 

ΦΠΑ 116.129,03 ΦΠΑ  

Συνολική δαπάνη παροχής 
υπηρεσιών κατά την µελέτη 

600.000,00 
 

Συνολική δαπάνη παροχής υπηρεσιών 
κατά την προσφορά 

 

 
Θεσσαλονίκη……/……/2016 

                                            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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Παράρτηµα ΙΧ: Υποδείγµατα Εγγυήσεων 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ  
…… 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. 
....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για τη συµµετοχή της ................ στον διαγωνισµό 
της........ (ηµεροµηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού. 
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και 
των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 
και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά.  
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση µετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή µέρος 
του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία 
που µας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 
διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής 
υπό δικαστική µεσεγγύηση.  
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύησή µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’ 
εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη 
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 
6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας που έχουν χορηγηθεί στο 
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
………… 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 
 
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό ΕΥΡΩ. 
......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης 
µεταξύ της ................... και της ................. 
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και 
των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 
και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα 
άρθρα αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλλουµε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε.  
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 
διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής 
υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’ 
εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη 
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας που έχουν χορηγηθεί στο 
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόµος για την Τράπεζά µας. 
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