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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
23Η Συνεδρίαση / 30-07-2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 168/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού εκτέλεσης έργου, έγκριση όρων ∆ιακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
για την επιλογή αναδόχου και την σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Εκτιµώµενης αξίας 168.895,34€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).
Πρακτικό της µε αριθµό 23ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Καισαριανής, την 30η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2018 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα.
11.00π.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 7700 /26-07-2018
έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4.Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Καµπάκας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Σ.Φιλοπούλου.
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ 7704 /27 07-2018 εισήγηση της
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής η οποία έχει ως
εξής :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/07/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7704

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θέµα 1ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού εκτέλεσης έργου, έγκριση όρων
∆ιακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και την σύναψη
∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Εκτιµώµενης αξίας 168.895,34€
Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Για το Θέµα 1ο παρακαλούµε για την λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας διαγωνισµού
εκτέλεσης έργου, έγκρισης όρων ∆ιακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου
και την
σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Εκτιµώµενης αξίας 168.895,34€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
Επισυνάπτεται το Σχέδιο ∆ιακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΧΕΔΙΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

1

Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
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ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ :
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση:
Βρυούλων 125 και Φιλαδελφείας
Καισαριανη 16121
Πληροφορίες: Ταμπάκη Ειρήνη
Τηλ.: 2132010728
Fax: 2107292621

ΕΡΓΟ:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:3

Α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010
Β) ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

CPV

45214210-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

168.895,34€ προ ΦΠΑ 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ Σ Ω ΤΟΥ Ε Θ ΝΙΚΟΥ ΣΥ Σ ΤΗ ΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
[Α/Α 75388]
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΧΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Εκτιμώμενης αξίας 168.895,34€ Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΤΙΜΗ

2

3

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου
στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε
περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται
και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από
πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.
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που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Οδός
: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Ταχ.Κωδ.
: 16121
Τηλ.
: 2132010728
Telefax
: 2107292621
E-mail
: texniki@kessariani.gr
Πληροφορίες: : ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής (μέχρι την υπογραφή
της σύμβασης) και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής (μετά την υπογραφή της
σύμβασης).
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή
στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα, στους
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υποσυστήματος,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η γενική συγγραφη υποχρεώσεων
θ) ---------------------------ι) το υπόδειγμα ….
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ιβ) η τεχνική μελέτη,
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
ιδ) ............................
2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://kaisariani.gr).
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …………………/2018. η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
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όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις ……../2018
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 75388 συστήματος, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,
καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να
περιλαμβάνει αυτά.
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
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β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής .
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες
διόρθωσης.
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ζ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.
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β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 18 της παρούσας,
προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.
γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης,
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες
εργάσιμες ημέρες.
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινωνεί με
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”,
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση .
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα
τους γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»,
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. τα προβλεπόμενα
στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης.
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β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι:
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή
ή ανακριβή ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της
παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια, το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του
υποσυστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής
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του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει
σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής
ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος,
προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση
επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, 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 βάσει τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της
σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτήματα τους,
7.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8.
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9.
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
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10.

Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική

6.5.

Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

14/110

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
7.2

Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, , καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
7.3

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

7.4

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

7.5

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

7.6

Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

7.7
7.8

Την αριθμ. 106/2018 (ΑΔΑ: ΩKE1ΩΕΨ-Β9Λ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής
χρηματοδότησης ποσού 102.600,00, σύμφωνα με την αρίθμ. πρωτ. 17261/7.5.2018 (ΑΔΑ:
61ΚΑ465ΧΘ7-0ΤΖ) ένταξη του Δήμου Καισαριανής στο «Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ της Πράξης «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
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7.9

Την αριθμ. 122/2018 (ΑΔΑ: ΩΖ1ΞΩΕΨ-2ΗΩ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της
επικαιροποιημένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης .

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΠΔΕ

ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010 και από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα
(257/2017 απόφαση Δ.Σ / ΑΔΑ:Ω3ΔΣΩΕΨ-ΔΘΒ)
& Προϋπολογισμό έτους 2018 3η
Αναμόρφωση (108/2018 απόφαση Δ.Σ. / ΑΔΑ: Ω6ΙΧΩΕΨ-ΥΔΒ) του Δήμου Καισαριανής με ΚΑ
60.7331.0001. Η κατανομή της δαπάνης θα είναι διετής σύμφωνα με την αριθμ. 128/2018
(ΑΔΑ: Ψ9ΧΟΩΕΨ-ΑΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως ακολούθως:
ΕΤΟΣ 2018: 102.600€ (ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
ΕΤΟΣ 2019: 106.830,22€ ίδιοι πόροι.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της
κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016
και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

8.2.

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

8.3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους
οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 7614/582/24.7.2018 (ΑΔΑ:
ΩΕ0ΖΩΕΨ-9ΩΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος
2018 και με αρ. 408 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. Η κατανομή
της δαπάνης θα είναι διετής σύμφωνα με την αριθμ. 128/2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΧΟΩΕΨ-ΑΥΒ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
ΕΤΟΣ 2018: 102.600,00€ (ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010) - ΕΤΟΣ 2019: 106.830,22€ ίδιοι πόροι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:
««ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 168.895,34 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 124.462,30 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 22.403,21 €.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
22.029,83 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό δεν προβλέπεται αναθεώρηση.
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ).

11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά στις επισκευαστικές εργασίες υπέρ της ασφάλειας για τους αύλειους
χώρους σχολικών μονάδων του Δήμου Καισαριανής Αττικής, σύμφωνα με τα σχέδια και
τα τεύχη της μελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4
του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
•

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

•

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

•

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

•

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε
άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
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δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα,
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00
ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)
προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
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σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).
15.3

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι
2/4/2018, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.4

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.

15.5

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 .

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
16.1

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 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 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 χωρίς 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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.
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Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης .

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν απαιτείται.
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η ……………,
ημέρα ............ και ώρα .................
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
η................................., ημέρα........... και ώρα ............

των προσφορών ορίζεται

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
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Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης
συμμετοχής.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκήρυξη σύμβασης και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://kaisariani.gr/),
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο
66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
που
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2ης τάξης κι άνω και που είναι 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την
Ένωση
Προσαρτήματος
I
της
ως
άνω
Συμφωνίας,
καθώς
και
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.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει
να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του
ακόλουθους λόγους:

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά
τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
22.Α.2α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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22.A.3 α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ ( όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα
αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της
παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.
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22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
προηγούμενων παραγράφων.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

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

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα
Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Υ/Δ για το ανεκτέλεστο των εργολαβικών συμβάσεων.
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Ότι δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 20 παρ. 4 Ν.3669/2008
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ.
αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για τις
τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ).
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που ορίζονται στο άρθρο
100 του Ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
(στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ).
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται.
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς,
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα).
………....

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν .
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ κάθε φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4 του άρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
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δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή,
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της παρούσας:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του 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 προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων τεσσάρων
εδαφίων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι
φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας,
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που
είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, ,
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το
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νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α.,
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.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της
παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές, προσκομίζουν :
αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές.
ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
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γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%),
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ
στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α2 τάξη και άνω και για κοινοπραξίες το αντίστοιχο
αναβαθμισμένο όριο λόγω κοινοπραξίας.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών
που περιέχει

30/110

•

είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση.
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων:
• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή
• με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από
πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν
διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
•
•

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών
που περιέχει
είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη βεβαίωση
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο
Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α
του ν. 4412/2016 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
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(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
Δεν απαιτούνται.
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής
του νομίμου εκπροσώπου.
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
μπορούν να υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
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(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών :
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από
την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη
αυτά.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού,
να περιέχει τα ακόλουθα:
- α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )
- β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές
φόρμες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει.
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3. ....................................................................
25.4 Η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας
για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.
………………………………………. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
26.3...........................................................................................
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/7/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ. Ειρήνη Ταµπάκη
Τηλ. 2132010728

Μελέτη: «Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των Σχολείων», (γήπεδα
σχολείων, χώροι προαυλείων, αίθουσες), προϋπολογισµού µελέτης 168.895,34€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύεται από φωτογραφίες της υφιστάµενης κατάστασης &
Κοστολόγηση των εργασιών.
ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις επισκευαστικές εργασίες υπέρ της ασφάλειας για τους
αύλειους χώρους των κάτωθι σχολικών µονάδων του ∆ήµου Καισαριανής Αττικής, σύµφωνα µε τα
σχέδια και τα τεύχη της µελέτης, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και του κανόνες της τέχνης και της
επιστήµης. Οι σχολικές µονάδες είναι οι παρακάτω:

ΣΧΟΛΕΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

10 ∆ηµοτικό

Εθν. Αντίστασης 113

210-7227256
mail@1dim- kaisar.att.sch.gr

20 ∆ηµοτικό

Θερµοπυλών & Ειρήνης

3ο ∆ηµοτικό

Ηρ. Κωνσταντοπούλου

6ο ∆ηµοτικό

Ηρ. Κωνσταντοπούλου

210-7662750
mail@6dim- kaisar.att.sch.gr

7ο ∆ηµοτικό

Εθν. Αντίστασης 113

210-7224873 & φαξ
mail@7dim- kaisar.att.sch.gr

Ειδικό Πειραµατικό
(Ρόζα Ιµβριώτη)

Φιλαδέλφειας &
Σολοµωνίδου

4ο - 5ο Νηπιαγωγείο

Ηρ. Κωνσταντοπούλου

1ο Γυµνάσιο

Ηρ. Κωνσταντοπούλου

2ο Γυµνάσιο

1ο Λύκειο

Ηρ. Κωνσταντοπούλου

Ηρ. Κωνσταντοπούλου

210-7238044
6979207818
mail@2dim- kaisar.att.sch.gr
210-7651841
mail@3dim-kaisar.att.sch.gr

210-7211289
210-7660145
mail@4nip-kaisar.att.sch.gr
210-7660486
mail@5nip-kaisar.att.sch.gr
210-7654441
mail@1gim- kaisar.att.sch.gr

φαξ 2107654411
210-7650522
210-7650776
mail@2gim- kaisar.att.sch.gr

φαξ 2107609077
210-7666391
210-7608167 Φαξ
mail@1lyk- kaisar.att.sch.gr

φαξ 2107608167 & 2107653334
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2ο Λύκειο

Ηρ. Κωνσταντοπούλου

210-7645757
210-7659700
mail@2lyk- kaisar.att.sch.gr

φαξ 2107659700
210-7669733 fax
210-7669943
mail@1epal- kaisar.att.sch.gr

1ο ΕΠΑΛ

2ο ΕΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ηρ. Κωνσταντοπούλου &
Ναυπακτίας

Ηρ. Κωνσταντοπούλου &
Ναυπακτίας

φαξ 2107669684
210-7669944
210-7223157
φαξ 2107669684
2107692280
2107656905
φαξ 2107656905
mail@2sek-a-ath.att.sch.gr

Οι υποψήφιες εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφθούν όλους τους αύλειους χώρους
των σχολικών µονάδων που περιλαµβάνονται στο έργο, να διενεργήσουν επιτόπια έρευνα των
συνθηκών και των πραγµατικών στοιχείων του έργου και όλων των θέσεων και µεγεθών εκτέλεσης
των εργασιών και έπειτα να συντάξουν την οικονοµική τους προσφορά.
Επίσης ίσως απαιτηθεί οι εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολικών
µονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε είναι ασφαλείς και να µη ενοχλούνται οι
µαθητές και το προσωπικό των σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ίσως οι εργασίες να απαιτηθεί
να γίνουν και µετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά την διάρκεια του
σαββατοκύριακου ή σε ηµέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει µε µέριµνα και
δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
∆εν πρέπει να παραµένουν ηµιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο των σχολείων.
Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραµείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση
και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχηµάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια
λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούµενα από
την νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση µε τους υπευθύνους των
σχολικών µονάδων για να µην δηµιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήµατα.
Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης µαθητών
και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθηµερινά καθαροί και προσπελάσιµοι και απόλυτα ασφαλείς
για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.
Περιλαµβάνονται όλες οι µετακινήσεις (χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων) εντός και εκτός
των αύλειων χώρων των σχολικών µονάδων και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων
αποξηλώσεων (όπου απαιτηθεί) σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευµένες θέσεις, προκειµένου
να φορτωθούν στα µεταφορικά µέσα και να αποµακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται
χρήση κάδων µε ενισχυµένο µουσαµά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την
συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων
εργοταξιακών υλικών.
Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση µηχανικών
µέσων) και οι µεταφορές των προϊόντων αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται από τις αρχές.
Θα γίνεται καθαρισµός όλων των χώρων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την
αποκοµιδή των ανωτέρω προϊόντων.
Ακόµα περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών
µετακινήσεις (χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων) και προσωρινές εναποθέσεις του υπάρχοντος
κινητού εξοπλισµού των σχολείων, µετά της απαιτούµενης κάλυψης προστασίας κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
Τέλος µετά τις αποκαταστάσεις θα πρέπει να γίνει πλήρης καθαρισµός ακόµη και της σκόνης
ώστε να παραδοθούν προς χρήση.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (Αποτελείται από τα 1ο & 7ο ∆ηµοτικά Σχολεία και το 1ο
Νηπιαγωγείο)

 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Όψη µπροστά
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΓΗΠΕ∆Α ΒΟΛΕΪ & ΜΠΑΣΚΕΤ & ΘΕΑΤΡΑΚΙ
Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος (σε όλη την
επιφάνεια και έξω από την διαγράµµιση του γηπέδου). Γίνεται η διαγράµµιση του γηπέδου για
Μπάσκετ και Βόλεϊ.
Πλήρης και επιµεληµένος καθαρισµός της υπάρχουσας επιφάνειας.
∆ιάστρωση στην ασφαλτική επιφάνεια µίγµατος ασφαλτικού γαλακτώµατος, αδρανούς,
απαλλαγµένου αργίλου, τσιµέντου κλπ µε ελαστική σπάτουλα για εξοµάλυνση της ασφαλτικής
επιφάνειας.
∆ιάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα µέσου πάχους τουλάχιστον 2 χιλ., ο οποίος
αποτελείται από πλαστικά χρωµατισµένα υλικά µε χρώµατα που αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες
και λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή. Ο παραπάνω τάπητας επιτυγχάνεται µε τη διαδοχική τοποθέτηση
σταυροειδών στρώσεων της ίδιας σύνθεσης, δηλαδή παρουσιάζεται µε τη µορφή µιας µάζας που
διαλύεται και τοποθετείται σε πολλές στρώσεις της ίδιας σύνθεσης.
Η εµφάνιση και τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι αυτά µιας στρώσης αφού σκληρυνθεί, ο
χρωµατισµός του να είναι µατ και να έχει εµφάνιση ελαφρώς κοκκώδη. Όλο το µίγµα πρέπει να
είναι υψηλής σταθερότητας, να µην υγροποιείται, να µην λεκιάζει, να µην παγώνει, να µη
δηµιουργεί αντανακλάσεις και να µη χρειάζεται στέγνωµα. Επίσης πρέπει να πληρεί τις
προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής σε ότι αφορά επιµήκυνση, διαπερατότητα, αντοχή σε
καύση, φθορά, ευλιγισία, ελαστικότητα, ολισθηρότητα κλπ.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται και η πλήρης γραµµογράφηση µε διάφορα χρώµατα.
Τάπητας Βόλεϊ

216µ2

Τάπητας Θεατράκι 160µ2
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Τάπητας Μπάσκετ 302µ2

 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ιαµόρφωση χώρου Ε= 12µ2 µε χρήση αποθήκης ως χώρου Σίτισης.
Αποξήλωση υφιστάµενου εσωτερικού χωρίσµατος και θύρας, διάνοιξη και τοποθέτηση παραθύρου
αλουµινίου µε σίτα επί εξωτερικής τοιχοποιίας, τοποθέτηση πάγκου µε κάτωθεν & άνωθεν
ντουλαπιού µήκους 1,50µ µε υποδοµή 3 πριζών. Τοποθέτηση δαπέδου πλακιδίων και ενίσχυση
υφιστάµενου εσωτερικού φωτισµού µε φωτιστικά σώµατα led (4 τεµάχια). Μερεµέτια και βάψιµο
χώρου και εξωτερικής πόρτας εισόδου στον χώρο. Πλήρης ανακατασκευή – διαµόρφωση (υλικά και
εργασία).
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3

ου

ου

&6

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (οδός Ηρ. Κωνσταντοπούλου)

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

∆ιάστρωση µε ελαστικό τάπητα σε όλο τον υπαίθριο χώρο του δηµοτικού σχολείου & διαµόρφωση για τα

ΓΗΠΕ∆Α.
Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων
(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).

Συνολική Επιφάνεια Αυλής προς επίστρωση: 2100µ2
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∆ιαµόρφωση χώρου Σίτισης στο προαύλιο µε καθιστικά και ξύλινα τραπέζια γειτνιάζοντα στον
χώρο του κυλικείου
Τοποθέτηση 4 καθιστικών συστηµάτων ενδεικτικού τύπου:

•

ΠΑΓΚΟΣ ΠΙΚ ΝΙΚ
Από εµποτισµένη ξυλεία 4,5Χ12εκ.
Συνολική διάσταση 160Χ180εκ.
Τραπέζι 80Χ180εκ.
Παγκάκι 26Χ180εκ.

 ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ διαστάσεων 5,80µ Χ 8,70µ.
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Τοποθέτηση στεγάστρου εσωτερικά της αυλής παραπλεύρως του κυλικείου που αποτελείται από:
Ξύλινη πέργκολα βαρέως τύπου 6 φατνωµάτων 2,90χ2,90µ έκαστο. Η κατασκευή της πέργκολας
γίνεται από εµποτισµένη ξυλεία (ορθοστάτες και δοκοί) διατοµής 10χ10εκ. και ενδιάµεσα δοκοί
διαστάσεων 8χ8εκ. Η πέργκολα στο άνω τµήµα της θα φέρει αδιάβροχη τέντα αντιανεµικά
στηριγµένη σε κάθε φάτνωµα και στις 3 πλευρές θα φέρει καφασωτό για προστασία από ανεµοβρόχι
και επίσης πάγκο καθιστικό στην 1 µεγάλη πλευρά.
Κατασκευάζεται µετά όλων των απαιτούµενων εκσκαφών και σκυροδετήσεων βάσεων ορθοστατών
που στηρίζονται σε γαλβανισµένα µεταλλικά στηρίγµατα.
Επισηµαίνεται ότι η τοπική καθαίρεση των παντός είδους υφιστάµενων επιστρώσεων δαπέδων
(σκυρόδεµα, κλπ) και οι εκσκαφές για την κατασκευή των βάσεων θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή
και επιµέλεια για την αποτροπή δηµιουργίας φθρών στο υπόλοιπο δάπεδο και όπου απαιτείται θα
γίνεται χάραξη – κοπή του περιγράµµατος µε κατάλληλο ηλεκτρικό τροχό.
Επίσης πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή για τυχόν διέλευση υπογείων δικτύων στις θέσεις των
θεµελίων, προκειµένου σε συνεργασία µε την επίβλεψη να γίνονται οι απαιτούµενες µετατοπίσεις.
Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων,
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό βερνίκι σε
δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
 Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα
κολώνας µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την
περίµετρο του ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D πάχους
τουλάχιστον 5εκ. µε εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής αντοχής και
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
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6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

∆ιάστρωση µε ελαστικό τάπητα σε όλο τον υπαίθριο χώρο του δηµοτικού σχολείου & διαµόρφωση
ο

για τα ΓΗΠΕ∆Α & σχετικές γραµµογραφήσεις. Προδιαγραφές ως αναφέρθηκαν στο 1 δηµοτικό.

Συνολική Επιφάνεια Αυλής προς επίστρωση: 760µ2

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

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»
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Αντιολισθηρό γήπεδο στον χώρο της αυλής διαστάσεων 30µχ15µ = 450µ2 µετά γραµµογράφησης για
µπάσκετ & βόλευ. Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά διαγραµµίσεων (σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).

Προαύλιο 800µ2
∆ιαµόρφωση χώρου παιχνιδιού εκεί όπου υπάρχουν όργανα Παιδικής Χαράς µε
αντικατάσταση κατεστραµµένου γρασιδιού µε πλάκες ελαστικές ειδικές για χρήση παιδικής
Χαράς µετά της υποδοµής.
Επιστρώσεις εδάφους µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου
Euroflex /Kreiburg πάχους έως 4cm ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
και το ύψος πτώσης του οργάνου και µε πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχου φορέα.
Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας ενδεικτικού τύπου Euroflex (της
εταιρείας Kreiburg ή αντίστοιχης) από συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια
αποχρώσεως κόκκινης ή παρόµοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις
των σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας.Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και πάχος
που ποικίλει ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας του κάθε οργάνου (εξαρτώµενο από το ύψος
πτώσης του εκάστοτε παιχνιδιού) από 40 έως 80 mm και µανοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών
στρώσεων).
Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%)και έχουν βάρος που
ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου, µε ελαστικό ενδεικτικά τα 26,60 kg/m2 (π.χ.
6,65kgr ανά τεµάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm, έως 14,00 kgr ανά τεµάχιο για
τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 90 mm). Ανάλογα τον προµηθευτή µπορούν να υπάρξουν
µικροδιαφορές στο βάρος.
Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3,
έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική αγωγιµότητα περίπου
0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε παγετό,
αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια κάθε
πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων
κυψελωτή).Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε εσοχές
έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωµένη επιφάνεια και να
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αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής.
Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη
ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο.
Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού
δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα
υλικά υπόβασης δεν προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως,
διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις
γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που
πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση
τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των
πλακιδίων.
Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ
ή αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το
αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόµενα πάχη, καθώς και από τεχνική
περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι,
ειδική κόλλα, εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους κατασκευής
και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761:
Το ελεύθερο ύψος πτώσης ( h)δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m.
Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την µελέτη, µε τα υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία (µ2)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Υδρορροές

Τοποθέτηση συστήµατος συλλογής οµβρίων (ντερές) περιµετρικά των αιθουσών της νέας
Πτέρυγας (Συγκροτήµατα 1 & 2) και σύνδεση µε το δίκτυο οµβρίων.
110 Μέτρα

4ο & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
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•
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Τοποθέτηση τελαρωµένου πλέγµατος επί των κιγκλιδωµάτων περίφραξης
περιµετρικά της αυλής ως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία. Η πύκνωση των
κιγκλιδωµάτων είναι απαραίτητη προς αποφυγή φαινοµένων όχλησης και προστασίας των
παιδιών του συγκροτήµατος των νηπιαγωγείων από αγνώστους. (Έχουν παρατηρηθεί
φαινόµενα προσέγγισης από αγνώστους). (Μήκος 152µ χ Ύψος 1,80µ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «Ο∆ΟΥ ΗΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» (Αποτελείται από τα 1ο & 2ο ΓΥΜΝΆΣΙΑ / 1Ο
& 2Ο ΛΥΚΕΙΑ)

1ο Γυµνάσιο
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ΓΗΠΕ∆Ο Βόλευ 160µ2 Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος
µετά διαγραµµίσεων (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί). Το υφιστάµενο έχει
φθαρεί.
Αποξήλωση & προµήθεια & Τοποθέτηση 19 σιδερένιων θυρών στις αίθουσες του σχολείου ίδιας
τυπολογίας µε τις υφιστάµενες. Οι υφιστάµενες είναι κατεστραµµένες, σκουριασµένες, έχουν επισκευαστεί
πολλές φορές και αποτελούν µεγάλη πηγή κινδύνου όπως φαίνεται και στις ακόλουθες φωτογραφίες.
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Αλλαγή σιδερένιας θύρας WC αγοριών (1 τεµ) & αντικατάσταση της ξύλινης θύρας εσωτερικά.
Περιποίηση εξωτερικά του χώρου και βαφή. Επισκευές εσωτερικά των WC και στα κασώµατα.

Αποξήλωση & προµήθεια & Τοποθέτηση 3 σιδερένιων θυρών ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο ισόγειο του σχολείου
στα γραφεία καθηγητών
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Προµήθεια & Τοποθέτηση κουπαστής /κιγκλίδωµα στην ράµπα σύνδεσης των Γυµνασίων (20µ)
2ο Γυµνάσιο

ΓΗΠΕ∆Ο Μπάσκετ 300µ2 Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του
υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).
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 ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ διαστάσεων 2,90µ Χ 14,50µ.
Τοποθέτηση στεγάστρου εσωτερικά κατά µήκος της µικρής πλευράς του κεντρικού κτρίου, εν
επαφή µε αυτό στο διάκενο µε τις προκατασκευασµένες αίθουσες που αποτελείται από:
Ξύλινη πέργκολα βαρέως τύπου 5 φατνωµάτων 2,90χ2,90µ έκαστο. Η κατασκευή της
πέργκολας γίνεται από εµποτισµένη ξυλεία (ορθοστάτες και δοκοί) διατοµής 10χ10εκ. και
ενδιάµεσα δοκοί διαστάσεων 8χ8εκ. Η πέργκολα στο άνω τµήµα της θα φέρει αδιάβροχη τέντα
αντιανεµικά στηριγµένη σε κάθε φάτνωµα και θα φέρει πάγκο καθιστικό στην 1 µεγάλη πλευρά
εν επαφή µε το κεντρικό κτίριο.
Κατασκευάζεται µετά όλων των απαιτούµενων εκσκαφών και σκυροδετήσεων βάσεων
ορθοστατών που στηρίζονται σε γαλβανισµένα µεταλλικά στηρίγµατα.
Επισηµαίνεται ότι η τοπική καθαίρεση των παντός είδους υφιστάµενων επιστρώσεων δαπέδων
(σκυρόδεµα, κλπ) και οι εκσκαφές για την κατασκευή των βάσεων θα γίνονται µε ιδιαίτερη
προσοχή και επιµέλεια για την αποτροπή δηµιουργίας φθρών στο υπόλοιπο δάπεδο και όπου
απαιτείται θα γίνεται χάραξη – κοπή του περιγράµµατος µε κατάλληλο ηλεκτρικό τροχό.
Επίσης πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή για τυχόν διέλευση υπογείων δικτύων στις θέσεις των
θεµελίων, προκειµένου σε συνεργασία µε την επίβλεψη να γίνονται οι απαιτούµενες
µετατοπίσεις.
Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων,
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό
βερνίκι σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
 Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα
κολώνας µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την
περίµετρο του ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D
πάχους τουλάχιστον 5εκ. µε εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής
αντοχής και κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου.
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 Επισκευή υφιστάµενου Ξύλινου Στεγάστρου 2ου Γυµνασίου (ακολουθεί φωτογραφία
υφιστάµενου στεγάστρου).
Η υφιστάµενη πέργκολα θέλει επισκευή και καλή στερέωση και να τοποθετηθεί στο άνω τµήµα
της αδιάβροχη τέντα αντιανεµικά στηριγµένη. Επίσης στις 3 πλευρές θα φέρει καφασωτό για
προστασία από ανεµοβρόχι και επίσης πάγκους καθιστικούς και στις 3 πλευρές.
Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων,
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό
βερνίκι σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
 Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα
κολώνας µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την
περίµετρο του ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D
πάχους τουλάχιστον 5εκ. µε εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής
αντοχής και κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του
κατασκευαστικού οίκου.
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Φωτό υφιστάµενης πέργκολας
ου

2

Γυµνασίου

1ο ΛΥΚΕΙΟ

ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ
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Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων
(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).

Τάπητας Μπάσκετ 300µ2

2ο ΛΥΚΕΙΟ

ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ
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Κατασκευάζεται νέος ελαστικός τάπητας µετά την αποξήλωση του υπάρχοντος µετά διαγραµµίσεων (σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που έχουν προαναφερθεί).

Τάπητας Μπάσκετ 300µ2

Η Συντάξασα
Για τις Οικοδοµικές Εργασίες

Ταµπάκη Ειρήνη
Πολ. Μηχ/κός

Η ∆ιευθύντρια της
Τεχνικής Υπηρεσίας

Βασιλική Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων. Μηχανικός

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ: «Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των Σχολείων», (γήπεδα σχολείων,
χώροι προαυλείων, αίθουσες), προϋπολογισµού µελέτης 168.895,34€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής
Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των
Σχολείων» και βασίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία δηµοτικών και κοινοτικών έργων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση του παραπάνω έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 τις τεχνικές
προδιαγραφές που διέπουν τη σύµβαση βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το ανωτέρω έργο, σε
συνδυασµό και µε τους όρους της ισχύουσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, µελέτες, σχέδια
και έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλιες - Προδιαγραφές
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Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι ισχύουσες
διατάξεις, οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των αρµόδιων Υπουργείων και εφαρµόζονται οι
αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές, οι αναφερόµενες στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιµολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εγκριµένα σχέδια, τους όρους της διακήρυξης και τα
λοιπά στοιχεία, της µελέτης που είναι κατά την σειρά προτεραιότητας ισχύος αυτών τα παρακάτω:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ),
Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).
Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης.
Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
Η µελέτη του έργου

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση-προθεσµία αποπεράτωσης
Ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και στη διακήρυξη. Επίσης ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης είναι
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 171 του Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρονοδιάγραµµα - Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης
Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες και µέσα σε προθεσµία 15
(δεκαπέντε) ηµερών συντάσσει και υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου το χρονοδιάγραµµα
κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016
Επίσης για παραβίαση προθεσµιών του έργου έχει εφαρµογή το άρθρο 148 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7ο
Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένων εργασιών και ο ανάδοχος
δεν δικαιούται διαφορετική πληρωµή η αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε
εργασίας.
Σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας
µηχανηµάτων, δηλ. µισθώµατα, απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η λόγω ηµεραργίας από
οποιοδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των
µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού
εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένους και
ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας έκτακτες χρηµατικές
παροχές κλπ.
γ) Οι δαπάνες για κάθε είδος εργασίες µε τη φορτοεκφόρτωση υλικών και τη µεταφορά τους
µε κάθε µέσον από τον τόπο της παραγωγής ή προµήθειας επιτόπου στα έργα και κάθε υλικού µη
ρητά κατονοµαζόµενου, αλλά ενδεχόµενα απαραίτητου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζηµιώσεων για την
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων µηχανηµάτων και
υλικών.
ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά θεωρείται απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στο τιµολόγιο.
Καµιά αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων (µετά τη59/110

συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό) είτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις, µεταφοράς των
εισερχόµενων υλικών, είτε για αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιµές των ηµεροµισθίων και
υλικών .
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποσοστό Γενικών εξόδων-οφέλους του αναδόχου
Όπως αναφέρεται στην ΕΣΥ ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 209.430,22€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%). Το έργο χρηµατοδοτείται για το ποσό των 102.600 από
το ΥΠΕΣ Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ (Απόφαση Ένταξης Α∆Α: 61ΚΑ465ΧΘ7-0ΤΖ) για δε το
υπόλοιπο ποσό ισχύουν τα οριζόµενα στην Απόφαση ∆Σ 106/2018 (Α∆Α: ΩΚΕ1ΩΕΨ-Β9Λ). Τα
γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος ορίζονται σε ποσοστό 18% σύµφωνα µε το άρθρο 53
του Ν. 4412/2017
Η κατανοµή της δαπάνης θα είναι διετής ως ακολούθως:
ΕΤΟΣ 2018: 102.600€ (Π∆Ε ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
ΕΤΟΣ 2019: 106.830,22€ ίδιοι πόροι.
Στο ποσοστό αυτό των γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου περιλαµβάνονται:
α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµίωση, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες
για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση κλπ.)
γ) Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης, εγκατάστασης,
εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και όποιες άλλες
επιβαρύνσεις. Ειδικά για το Φ.Π.Α. εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και εγκύκλιες του
Υπουργείου Οικονοµικών.
ε) Έξοδα εφαρµογής των χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την
παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και
κάθε φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους.
ζ) Έξοδα καθαρισµού του εργοταξίου, αποµάκρυνσης των προϊόντων σε θέση που
επιτρέπεται από την αστυνοµία.
η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή,
έντεχνη και σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση εργασιών η απαιτούµενη για την
τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά µε τις κείµενες διατάξεις και κάθε είδους
επισφαλή έξοδα.
θ) Το όφελος του αναδόχου (εργολαβικό).
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ποιότητα υλικών - έλεγχος - δείγµατα
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών.
∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από τη χρησιµοποίηση. Υλικά και
άλλα είδη που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά
τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία παίρνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και
εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα στέλνονται για εξέταση σε
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Γι αυτό συσκευάζονται κατάλληλα και αναγράφουν το
όνοµα του υλικού και εργοστασίου για τα υλικά εµπορίου, ενώ για τα αδρανή, τον τόπο προέλευσης,
την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου, το όνοµα του αναδόχου και ακόµα το ότι τα υλικά που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του
ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αναλογίες υλικών - Μηχανικός εξοπλισµός
Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση του έργου, προβλέπεται και
καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και (ενδεικτικά) στις αναλύσεις των άρθρων.
Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα βρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες
δικές του, ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµιά υποχρέωση ή ευθύνη.
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Φύλαξη υλικών-έργων-υπαρχουσών κατασκευών-µέσων προστασίας
βλάστησης.
α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα που
διαθέτει, όπως και τα τµήµατα του έργου που έχουν εκτελεστεί. Σχετικές εντολές της υπηρεσίας
εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα µέτρα φύλαξης, παίρνονται από τον εργοδότη
και καταλογίζονται στον ανάδοχο οι αντίστοιχες δαπάνες.
β) Ο ανάδοχος παίρνει όλα τα µέτρα φύλαξης και προστασίας των κοινωφελών έργων
που βρίσκονται στα όρια του έργου για την πρόληψη ζηµιών ή τη διακοπή της λειτουργίας αυτών.
Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν, αλλιώς η
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται
για καταστροφή ή κόψιµο δένδρων, θάµνων κλπ. που δεν έχουν σχέση µε το χώρο και την
εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Μέτρα ασφαλείας
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που προκύπτουν από
τις κείµενες διατάξεις, παίρνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε
τρίτους όπως και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς.
Γαιώδη ορύγµατα εφόσον υπάρχουν υποστηρίζονται πάντοτε και γενικά
επισηµαίνονται τη νύχτα µε φωτισµό. Τυχόν εντολές της υπηρεσίας σχετικά µε την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για παροχή πρώτων
βοηθειών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση – ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τµήµα θα απαιτείται η διενέργεια ∆ιοικητικής
Παραλαβής για χρήση σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16. Η ∆ιοικητική Παραλαβή γίνεται µε
πρωτόκολλο µεταξύ Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του
αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του,
συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν
παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή πρωτοκόλλου αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική
µνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των
τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν αυτό προβλέπεται από τη
σύµβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση να γίνει ύστερα
από απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
3. Η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος.
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή στο έδαφος, των
εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται από τον ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας, που
ελέγχει την ακρίβεια κατά τους ισχύοντες κανονισµούς και πάντα εξαρτηµένες χαράξεις κατά ΕΓΣΑ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντάσσονται τα απαραίτητα κατασκευαστικά κλπ. σχέδια
εφαρµογής - υλοποίησης, µε την απαραίτητη ακρίβεια, ανάλογα µε την περίπτωση.
Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα, όπως και σε
προσωπικό επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 16ο
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Χρόνος εγγύησης
Ορίζεται στην ΕΣΥ.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
Προτελικό Λογαριασµό (άρθρο 152 Ν4412/16) µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο
σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου
ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει Τελικό Λογαριασµό. Για τον προτελικό και τελικό
Λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
Με τον τελικό Λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και όλων των
αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Μέτρα αντιθορυβικής & περιβαλλοντικής προστασίας
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει µέτρα αντιθορυβικής προστασίας, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς αποζηµίωση (Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/2375/29-7-78/ΦΕΚ 689Β/18-878, "Περί χρήσεως κατασιγασµένων αερόσφυρων κ.λ.π.")
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την τήρηση των εν ισχύ περιβαλλοντικών διατάξεων
σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων τα οποία πρέπει να
απορρίπτει σε εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων και να προσκοµίζει τα σχετικά
παραστατικά στον ∆ήµο Καισαριανής. Η όποια δαπάνη περιλαµβάνεται στο εργολαβικό
αντάλλαγµα.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΜΑΙΟΣ 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΜΑΙΟΣ 2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ: «Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους
χώρους των Σχολείων»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΣ & ∆ΗΜΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 168.895,34€ προ ΦΠΑ 24%.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Άρθρο 1o
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου «Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους
αύλειους και άλλους χώρους των Σχολείων», Προϋπολογισµού 209.430,22€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Η κατανοµή της δαπάνης θα είναι διετής ως ακολούθως:
ΕΤΟΣ 2018: 102.600€ (Π∆Ε ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
ΕΤΟΣ 2019: 106.830,22€ ίδιοι πόροι

Άρθρο 2ο Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός πέντε (5) Μηνών από
την Υπογραφή της σύµβασης.
Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης χορηγηθείσης παράτασης αυτής από υπαιτιότητα
του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. Μετά την υπέρβαση της
παραπάνω προθεσµίας ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 160 του
Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες
όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών ολικών ή τµηµατικών
θα γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.
.
Άρθρο 3ο Πρόγραµµα κατασκευής του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση - Προγράµµατος κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραµµα) ανταποκρινοµένου
προς τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις, το οποίο θα υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε προθεσµία δέκα
πέντε (15) ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης.
Το χρονοδιάγραµµα αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει µέσα σε δέκα πέντε
(15) µέρες κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του
τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που ορίζονται στη σύµβαση και είναι ανέκκλητες.
Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου, είναι οι ενδιάµεσοι χρόνοι όπως αυτοί αναφέρονται στο
χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η ποινική ρήτρα υπέρβασης των
ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών οφειλόµενης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν4412/16 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 4ο Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο
Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το άρθρο 72 του Ν.
4412/16.
Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα προσκοµίσει σύµφωνα
µε το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν 4412/16 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor’s all risk)
ασφαλιστική κάλυψη του έργου µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την
Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον
προϋπολογισµό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

Άρθρο 5ο Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου
Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της, τις γενικές και τοπικές
συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού
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προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη
τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο
να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση και τη Μελέτη προς τις οποίες
υποχρεούται να συµµορφωθεί ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται αζηµίως για το έργο στην σύνταξη οποίων
πρόσθετων σχεδίων της µελέτης εφαρµογής απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 6ο Ηµερολόγιο
Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16.

Άρθρο 7ο Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου-Προδιαγραφές
Οι γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/16.
Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να:
- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από
αστυνοµικές αρχές, αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς
νόµους τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.
- Σε δέκα πέντε (15) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου στο οποίο να
περιγράφονται λεπτοµερώς, τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισµού των µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η
εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 145 του Ν. 4412/16).
- Nα υποβάλλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (∆ΕΝ απαιτείται για το συγκεκριµένο έργο) ,σε δύο (2 ) αντίγραφα,
στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης του έργου.
- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να χρησιµοποιηθούν, των
µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων
και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και
διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή
τους.
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να αποπερατωθούν γρήγορα για να
προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο εργολάβος
είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και
αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις Αρµόδιες Αρχές.
- Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε µελέτης, ο ανάδοχος υποχρεούται
να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής και η αµοιβή συµπεριλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου.
- Μεριµνά ώστε όχι µόνο να µην σταθµεύουν οχήµατα κ.λ.π. στο χώρο του έργου, αλλά και για την αποµάκρυνση τυχόν
σταθµευόντων οχηµάτων κ.λ.π. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 8ο Προκαταβολές
Προκαταβολές στον Ανάδοχο καταβάλλεται µόνο αν προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας.
Άρθρο 9ο Λογαριασµοί
Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/2016. Προ της
πληρωµής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα
οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεών του για το πιστοποιηµένο ποσό προς τους
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ασφαλιστικούς οργανισµούς. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 152 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 10 o Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου
Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισµό της µελέτης ποσοστό
18 % ως άρθρο 53 του Ν4412/16.

Άρθρο 11ο Ειδικές ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, περιλαµβάνονται και οι
παρακάτω δαπάνες.
α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως αναφέρονται στο προηγούµενο
άρθρο 7.
β) Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας (όπου απαιτείται).
γ)

Ο εργαστηριακός έλεγχος σ’ όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων
του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπ.Υπο.Με.∆ι., των ΕΤΕΠ και των Εγκυκλίων και
διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα:
1. Να κάνει δειγµατοληψίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ΕΤΕΠ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο ΚΕ∆Ε ή το ΠΕ∆Ε ή σε ιδιωτικό
εργαστήριο αναγνωρισµένο από το Υπ.Υπο.Με.∆ι. Κάθε είδος δαπάνης που απαιτείται για τις δειγµατοληψίες
βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο.
2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωµατωµένα στο έργο υλικά (τιµολόγια, δελτία αποστολής κ.λ.π. ).

δ) Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρµογής, Ηµερολογίου, και φωτοτυπίες
των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά
συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικών επιµετρήσεων και η υποβολή
ηλεκτρονικών σχεδίων «ως κατασκευάστηκε» από τον Ανάδοχο.
ε) 1. Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακή µορφή και η εκτύπωση ορισµένων από αυτές σύµφωνα
µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
2. Η βιντεοσκόπηση, σε διάφορα στάδια του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας

Άρθρο 12ο Άδειες
Η φροντίδα για την έκδοση της οποιασδήποτε άδειας, εφ’ όσον απαιτηθεί, και η δαπάνη για την έκδοση αυτής βαρύνει
τον ανάδοχο.

Άρθρο 13ο Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου.
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την εφαρµογή της µελέτης, όσο και για την
ποιότητα και την αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει, και την εκτέλεση γενικά
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της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών
συµβατικών τευχών και σχεδίων.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ότι ισχύει στον Ν4412/16 για τα έργα.

Άρθρο 14ο Τροποποίηση προϋπολογισµού
Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) αναφέρονται στα
αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα, µειωµένα κατά το κατ’ εκτίµηση της Υπηρεσίας ποσό για
αναθεώρηση τιµών, που περιέχεται στον Προϋπολογισµό µελέτης.

Άρθρο 15ο ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου.
Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του αποδεκτού από την
Υπηρεσία, που κατ’ εφαρµογή των άρθρων 139 του Ν4412/16 πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Μηχανικός
Τ.Ε.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου το αναγκαίο τεχνικό – επιστηµονικό προσωπικό
(∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί και ∆ιοικητικοί- Οικονοµικοί υπάλληλοι).
Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι µε την έγκριση της Υπηρεσίας.
Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
απασχολουµένου σ’ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε άδειας η οποία είναι
κατά νόµου απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των
ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών.

Άρθρο 16ο Εργασίες του εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση
του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που
χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελούµενων απ’ αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να
µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και µη µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλιών και αυλακών σε κατασκευές από
σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον
ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή τη
φθορά στην προτέρα τους κατάσταση.

Άρθρο 17ο Τρόπος επιµετρήσεων εργασιών
Ως τρόπος επιµέτρησης των διάφορων ειδών εργασιών ισχύει o καθοριζόµενος από τους γενικούς και ειδικούς όρους του
τρόπου επιµέτρησης των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή
του Έργου.
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Κάθε είδος εργασίας για την οποία δεν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος επιµέτρησης επιµετρείται και πληρώνεται κατά την
πραγµατικώς εκτελεσθείσα ποσότητα (m3, m2, mm κλπ) µη λαµβανοµένου υπόψη τυχόν αντιθέτων συνηθειών. Επίσης
πρέπει να γίνει και Ηλεκτρονική υποβολή επιµετρήσεων.

Άρθρο 18ο Απολογιστικές εργασίες.
Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 154 του
Ν4412/16.

Άρθρο 19ο ∆οκιµές Εγκαταστάσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση, των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και
δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών
αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα
µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία
που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’
ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου χώρου,
που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου
κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.

Άρθρο 20ο Μητρώο έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει
µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία το µητρώο του έργου, από τα οποία το ένα θα
διαβιβαστεί στον αντίστοιχο ∆ήµο. Για την προσωρινή παραλαβή του έργου είναι προϋπόθεση η ύπαρξη µητρώου του
έργου. (Φάκελος ∆ηµόσιας Σύµβασης).

Άρθρο 21ο Χρήση του έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά
την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή.
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα
δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς
όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Η
παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν4412/16.

Άρθρο 22ο Υγιεινή και Ασφάλεια
Υπενθυµίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων
και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας ασφαλείας.
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Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου και του Σχεδίου
Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος
δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον
ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν δικαίωµα
πρόσθετης αποζηµίωσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές
και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά,
αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις :

Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»
Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»
Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.»
Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»
Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά έργα »
Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών»
Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»
Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοστάσια οικοδοµών και
πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»
Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην
οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.»
Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ»
Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση απ’ τους εργαζόµενους
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»
Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία, σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ»
Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες
κλπ., σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ»
Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/94/ΕΟΚ»
Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους
σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ»
Π.∆. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία»
Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ»
Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων,
που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς την
οδηγία 90/269/ΕΟΚ»
Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»
Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέµατα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»
Άρθρο 23ο Ισχύουσες διατάξεις
Σε κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 κ.λ.π.
διατάγµατα σχετικά µε την εκπόνηση ∆ηµ. Έργων, όπως αυτά ισχύουν σήµερα.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ MAΙΟΣ 2018
Η Συντάξασα

68/110

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ MAΙΟΣ 2018
Θεωρήθηκε
Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ.

Ειρήνη Ταµπάκη

Κωνσταντοπούλου Βασιλική

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΡΓΟ : Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και
άλλους χώρους σχολείων
(γήπεδα σχολείων, χώροι προαυλείων, αίθουσες)

∆ήµος Καισαριανής
Τεχνική Υπηρεσία

Αρ. Μελέτης : 2/2018
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

[1]

Κωδικός

Μον.

Άρθρου

Mετρ.

[4]

[5]

Α.Τ.

[2]

[3]

Ποσότητα

[6]

1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
1.1. Επενδύσεις / Επιστρώσεις
1 Ελαστικός χυτός συνθετικός τάπητας σε υφιστάµενο δάπεδο ασφαλτικής στρώσης
κλειστού τύπου Α265 κυκλοφορίας άλλου τύπου, δηλαδή επένδυση σύµφωνα µε τις
επίσηµες προδιαγραφές για εξωτερικά γήπεδα τέννις, βόλλεϋ, χαντ µπωλ, µπάσκετ
κ.λ.π.

3

ΝΑΟΙΚ Ν\77.01

m2

5.048,00

2 Προεργασίες εξοµάλυνσης ασφαλτοτάπητα, για την εφαρµογή αθλητικού δαπέδου

20

ΟΙΚ Ν\2228.01.010

m2

495,00

3 Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας Πάχους 4cm

26

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.04

m2

800,00

16

ΝΑΟΙΚ Ν\20.42

m3

25,00

1 Ξύλινο στέγαστρο 1 φατνώµατος

18

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.03

ΤΕΜ

11,00

2 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες

8

ΝΑΟΙΚ 62.24

kg

650,00

3 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα

19

ΝΑΟΙΚ 54.50

m2

1,00

4 Κιγκλιδώµατα σιδηρά απλού σχεδίου

23

ΟΙΚ 6401

kg

60,00

5 ΠΑΓΚΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

24

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.6

ΤΕΜ

4,00

6 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΒΑΦΗ

32

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.9

MM

152,00

1

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01

m2

481,00

1.2. Καθαιρέσεις
1 Καθαρή µεταφορά προϊόντων καθαιρεσεων ,κλπ µε αυτοκίνητο σε οποιαδηποτε
αποσταση
1.3. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές

1.4. Λοιπά, τελειώµατα.
1 Ανακαίνιση χρωµάτων τοίχων - οροφών
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2 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

9

ΝΑΟΙΚ 77.55

m2

50,00

3 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ

29

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.05

1,00

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

30

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.8

1,00

28

ΑΤΗΕ 8061.1

2. ΗΜ
1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)

m2

Οι µελετητές

Οι ελεγκτές

Ο ∆ιευθυντής

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτ. Μηχανικός ΤΕ

Βάσω Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

110,00

ΕΡΓΟ : Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και
άλλους χώρους σχολείων
(γήπεδα σχολείων, χώροι προαυλείων, αίθουσες)

∆ήµος Καισαριανής
Τεχνική Υπηρεσία

Αρ. Μελέτης : 2/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιµή
A/A

Είδος Εργασιών

[1]

Κωδικός

Κωδικός

Άρθρου

Αναθεώρησης

[2]

[3]

∆απάνη (Ευρώ)

Μον.
Α.Τ.

[4]

[5]

Mετρ.
[6]

Ποσότητα
[7]

Μονάδας
(Ευρώ)

Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[8]

[9]

[10]

1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
1.1. Επενδύσεις / Επιστρώσεις
1 Ελαστικός χυτός συνθετικός
τάπητας σε υφιστάµενο
δάπεδο ασφαλτικής στρώσης
κλειστού τύπου Α265
κυκλοφορίας άλλου τύπου,
δηλαδή επένδυση σύµφωνα
µε τις επίσηµες προδιαγραφές
για εξωτερικά γήπεδα τέννις,
βόλλεϋ, χαντ µπωλ, µπάσκετ
κ.λ.π.

ΝΑΟΙΚ Ν\77.01 ΝΑΟΙΚ 77.01

2 Προεργασίες εξοµάλυνσης
ασφαλτοτάπητα, για την
εφαρµογή αθλητικού δαπέδου

ΟΙΚ
Ν\2228.01.010

3 Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας
Πάχους 4cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.04

ΟΙΚ 2227

3

m2

5.048,00

15,00

75.720,00

20

m2

495,00

2,78

1.376,10

26

m2

800,00

28,00

22.400,00

Σύνολο : 1.1. Επενδύσεις / Επιστρώσεις

99.496,10

99.496,10

1.2. Καθαιρέσεις
1 Καθαρή µεταφορά προϊόντων
καθαιρεσεων ,κλπ µε
αυτοκίνητο σε οποιαδηποτε
αποσταση

ΝΑΟΙΚ Ν\20.42 ΝΑΟΙΚ Α\20.42

16

m3

25,00

14,00

Σύνολο : 1.2. Καθαιρέσεις

350,00

350,00

1.3. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές
1 Ξύλινο στέγαστρο 1
φατνώµατος

ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.03

2 Θύρες σιδηρές πλήρεις

ΝΑΟΙΚ 62.24
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ΟΙΚ 6224

18

ΤΕΜ

11,00

480,00

5.280,00

8

kg

650,00

5,60

3.640,00

350,00

ανοιγόµενες
3 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη
δροµική µε ελαστικό
παρέµβυσµα

ΝΑΟΙΚ 54.50

ΟΙΚ 5446.1

19

m2

1,00

129,00

129,00

4 Κιγκλιδώµατα σιδηρά απλού
σχεδίου

ΟΙΚ 6401

ΟΙΚ 6401

23

kg

60,00

8,34

500,40

5 ΠΑΓΚΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.6

24

ΤΕΜ

4,00

390,00

1.560,00

6 ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ &
ΒΑΦΗ

ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.9

32

MM

152,00

30,00

4.560,00

Σύνολο : 1.3. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές

15.669,40

15.669,40

1.4. Λοιπά, τελειώµατα.
1 Ανακαίνιση χρωµάτων τοίχων
- οροφών
2 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί

ΝΑΟΙΚ

ΟΙΚ 7791

1

m2

481,00

6,00

2.886,00

ΟΙΚ 7755

9

m2

50,00

6,70

335,00

29

1,00

1.100,00

1.100,00

30

1,00

250,00

250,00

Ν\77.80.01
ΝΑΟΙΚ 77.55

σιδηρών επιφανειώνµε
χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου
3 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΣΙΤΙΣΗΣ
4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.05
ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.8

Σύνολο : 1.4. Λοιπά, τελειώµατα.

4.571,00

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

4.571,00
120.086,50

Σε µεταφορά

120.086,50
Σελίδα 1 από 2
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
∆απάνη (Ευρώ)

Τιµή
A/A

Είδος Εργασιών

[1]

[2]

Κωδικός

Κωδικός

Άρθρου

Αναθεώρησης

[3]

Μον.
Α.Τ.

[4]

Mετρ.

[5]

[6]

Ποσότητα
[7]

Μονάδας
(Ευρώ)

Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[8]

[9]

[10]

120.086,50

Από µεταφορά
2. ΗΜ
1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης
(ντερές)

ΑΤΗΕ 8061.1

ΗΛΜ 1

28

m2

Σύνολο : 2. ΗΜ

110,00

39,78

4.375,80
4.375,80

124.462,30

Άθροισµα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

18,00%

15,00%

24,00%

40.534,88
209.430,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72/110

22.029,83
168.895,34

Άθροισµα
ΦΠΑ

22.403,21
146.865,51

Άθροισµα
Απρόβλεπτα

4.375,80

Οι µελετητές

Οι ελεγκτές

Ο ∆ιευθυντής

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Βάσω Κωνσταντοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλεκτ. Μηχανικός ΤΕ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΡΓΟ : Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και
άλλους χώρους σχολείων
(γήπεδα σχολείων, χώροι προαυλείων, αίθουσες)

∆ήµος Καισαριανής
Τεχνική Υπηρεσία

Αρ. Μελέτης : 2/2018
Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (Α∆Α: Β4Τ81-70Θ)
Αρ.
Κωδικός

ΚΩ∆. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΠΕΤΕΠ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΠΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Τιµ.

Άρθρα µελέτης
ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01

1

ΝΑΟΙΚ Ν\77.01

3

Ανακαίνιση χρωµάτων τοίχων - οροφών
Ελαστικός χυτός συνθετικός τάπητας σε υφιστάµενο δάπεδο
ασφαλτικής στρώσης κλειστού τύπου Α265 κυκλοφορίας άλλου
τύπου, δηλαδή επένδυση σύµφωνα µε τις επίσηµες
προδιαγραφές για εξωτερικά γήπεδα τέννις, βόλλεϋ, χαντ
µπωλ, µπάσκετ κ.λ.π.

ΝΑΟΙΚ 62.24

8

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες

03-08-02-00

ΝΑΟΙΚ 77.55

9

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

03-10-03-00

ΝΑΟΙΚ Ν\20.42

16

Καθαρή µεταφορά προϊόντων καθαιρεσεων ,κλπ µε αυτοκίνητο
σε οποιαδηποτε αποσταση

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.03

18

Ξύλινο στέγαστρο 1 φατνώµατος

ΝΑΟΙΚ 54.50

19

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα

ΟΙΚ Ν\2228.01.010

20

Προεργασίες εξοµάλυνσης ασφαλτοτάπητα, για την εφαρµογή
αθλητικού δαπέδου

ΟΙΚ 6401

23

Κιγκλιδώµατα σιδηρά απλού σχεδίου

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.6

24

ΠΑΓΚΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.04

26

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας Πάχους 4cm

ΑΤΗΕ 8061.1

28

Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.05

29

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ

03-09
03-08-01-00

73/110

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.8

30

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.9

32

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΒΑΦΗ

74/110

Οι µελετητές

Οι ελεγκτές

Ο ∆ιευθυντής

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτ. Μηχανικός ΤΕ

Βάσω Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΡΓΟ : Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους
και άλλους χώρους σχολείων
(γήπεδα σχολείων, χώροι προαυλείων,
αίθουσες)

∆ήµος Καισαριανής
Τεχνική Υπηρεσία

Αρ. Μελέτης: 2/2018

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιµαριθµική : 2012Γ
A.T. : 1
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01Ανακαίνιση χρωµάτων τοίχων - οροφών
Κωδικός αναθεώρησης:ΟΙΚ 7791
100%
Ανακαίνιση χρωµάτων τοίχων - οροφών διά πλαστικού χρώµατος εις δύο στρώσεις, µετά της
απαιτούµενης προπαρασκευής και αποξέσεως της επιφάνειας των παλιών χρωµάτων. (1 m2)
(Αριθµητικά) : 6,00

Ευρώ

(Ολογράφως) : έξι
A.T. : 3
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.01

Ελαστικός χυτός συνθετικός τάπητας σε υφιστάµενο δάπεδο ασφαλτικής
στρώσης κλειστού τύπου Α265 κυκλοφορίας άλλου τύπου, δηλαδή επένδυση
σύµφωνα µε τις επίσηµες προδιαγραφές για εξωτερικά γήπεδα τέννις,
βόλλεϋ, χαντ µπωλ, µπάσκετ κ.λ.π.

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΙΚ 77.01

100%

Αναλυτικά:
Πλήρης και επιµεληµένος καθαρισµός της υπάρχουσας ασφαλτικής επιφάνειας.
∆ιάστρωση στην ασφαλτική επιφάνεια µίγµατος ασφαλτικού γαλακτώµατος, αδρανούς, απαλλαγµένου
αργίλου, τσιµέντου κ.λ.π. µε ελαστική σπάτουλα για εξοµάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας.
∆ιάστρωση χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα µ'έσου πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστά, ο οποίος
αποτελείται από πλαστικά χρωµατισµένα υλικά µε χρώµατα που αντέχουν στις υπεριώδεις ακτίνες
και λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή. Ο παραπάνω τάπητας επιτυγχάνεται µε τη διαδοχική τοποθέτηση
σταυροειδών στρώσεων της ίδιας σύνθεσης, δηλαδή παρουσιάζεται µε τη µορφή µιας µάζας που
διαλύεται και τοποθετείται σε πολλές στρώσεις της ίδιας σύνθεσης.
Η εµφάνιση και τα χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι αυτά της µιας στρώσης αφού σκληρυνθεί, ο
χρωµατισµός του να είναι µατ και να έχει εµφάνιση ελαφρώς κοκκώδη. Ολο το µίγµα πρέπει να
είναι υψηλής σταθερότητας, να µην υγροποιείται, να µην λεκιάζει, να µην παγώνει να µη
δηµιουργεί αντανακλάσεις και να µη χρειάζεται στέγνωµα.
Επίσης πρέπει να πλοιρεί της προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής σε ότι αφορά επιµήκυνση,
διαπερατότητα, αντοχή σε καύση, φθορά, ευλιγισία, ελαστικότητα, ολισθηρότητα κ.λ.π.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η γραµµογράφηση µε διάφορα χρώµατα.
Ευρώ

(Αριθµητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 8
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6224
100%
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής,
µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη,
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς)
και χειρολαβές από λευκό µέταλλο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώµατα".
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
(Αριθµητικά) : 5,60

Ευρώ

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Σελίδα 1 από 7
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Τιµές Εφαρµογής

A.T. : 9
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 7755
100%
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 16
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.42

Καθαρή µεταφορά προϊόντων καθαιρεσεων ,κλπ µε αυτοκίνητο σε οποιαδηποτε
αποσταση

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΝΑΟΙΚ Α\20.42
100%
Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου σε οποιαδηποτε αποσταση πάσης φύσεως προϊόντων
καθαιρεσεων (πλακες καρυστου,µπετο,ασφαλτος,τσιµεντοπλακες,κλπ) , µε την φορτοεκφόρτωση
χωρις µηχανικα µεσα και χωρις την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση.
Τιµή ανά κυβικο µετρο (m3) σε οποιαδηποτε αποσταση.
Ευρώ

(Αριθµητικά) : 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 18
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.03

Ξύλινο στέγαστρο 1 φατνώµατος
Κωδικός αναθεώρησης:

Ξύλινη πέργκολα βαρέως τύπου 1 φατνώµατος 2,90χ2,90µ έκαστο. Η κατασκευή της πέργκολας γίνεται
από εµποτισµένη ξυλεία (ορθοστάτες και δοκοί) διατοµής 10χ10εκ. και ενδιάµεσα δοκοί διαστάσεων
8χ8εκ. Η πέργκολα στο άνω τµήµα της θα φέρει αδιάβροχη τέντα αντιανεµικά στηριγµένη σε κάθε
φάτνωµα και στις 2 πλευρές θα φέρει καφασωτό για προστασία από ανεµοβρόχι και επίσης πάγκο
καθιστικό στις 2 πλευρές.
Κατασκευάζεται µετά όλων των απαιτούµενων εκσκαφών και σκυροδετήσεων βάσεων ορθοστατών
που στηρίζονται σε γαλβανισµένα µεταλλικά στηρίγµατα.
Επισηµαίνεται ότι η τοπική καθαίρεση των παντός είδους υφιστάµενων επιστρώσεων δαπέδων
(σκυρόδεµα, κλπ) και οι εκσκαφές για την κατασκευή των βάσεων θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή
και επιµέλεια για την αποτροπή δηµιουργίας φθρών στο υπόλοιπο δάπεδο και όπου απαιτείται θα
γίνεται χάραξη – κοπή του περιγράµµατος µε κατάλληλο ηλεκτρικό τροχό.
Επίσης πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή για τυχόν διέλευση υπογείων δικτύων στις θέσεις των
θεµελίων, προκειµένου σε συνεργασία µε την επίβλεψη να γίνονται οι απαιτούµενες µετατοπίσεις.

Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων,
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό
βερνίκι σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα κολώνας
µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την περίµετρο του
ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D πάχους τουλάχιστον 5εκ. µε
εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής αντοχής και κατάλληλη για εξωτερικούς
χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Σελίδα 2 από 7

78/110

Τιµές Εφαρµογής

Ευρώ (Αριθµητικά) :
480,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα
A.T. : 19

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 5446.1
100%
Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, µε κάσσα
πλάτους έως 13 cm, µονόφυλλη ή δίφυλλη µε φύλλα πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού
πάχους 50 mm, µε σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού
πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο
διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουµένων
µισοχάρακτων πήχεων, διατοµής 35x15 cm µε κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ
πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρµοκάλυπτρα µε διατοµή µεγαλύτερη
τεταρτοκύκλου, αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινί) διαστάσεων 40x10 mm, µε ελαστικό
ηχοµονωτικό παρέµβυσµα - αεροφραγή περιµετρικά του κουφώµατος, µε µεντεσέδες
και λοιπά εξαρτήµατα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις
χειρολαβές), τα υλικά και µικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής,
στερέωσης και τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθµητικά) : 129,00
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

A.T. : 20
Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2228.01.010

Προεργασίες εξοµάλυνσης ασφαλτοτάπητα, για την εφαρµογή
αθλητικού δαπέδου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2227
100%
Προεργασίες εξοµάλυνσης ασφαλτοτάπητα, για την εφαρµογή αθλητικού δαπέδου.
Καθαρισµός της επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα και στοκάρισµα των κακοτεχνιών µε µίγµα ασφαλτικού
γαλακτώµατος λεπτόκοκκων πυριτικών αδρανών και ακρυλικού LATEX.
∆ιάστρωση της συνολικής επιφάνειας µε το ανωτέρω µίγµα ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος βαθµός
επιπεδότητας.
(1 m2 )
Υλικά
Ασφαλτικό υλικό αυξηµένο κατά 8%
για φθορά και τυχόν χρήση άµµου
(490)

kg

1,08x

(003)

h

0,10x

0,73 =

0,79

Εργασία
Τεχν

19,87 =
1,99
-----------------------------

Αθροισµα

2,78

Ευρώ (Αριθµητικά) : 2,78
(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα οκτώ λεπτά
A.T. : 23
Άρθρο : ΟΙΚ 6401

Κιγκλιδώµατα σιδηρά απλού σχεδίου

Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 6401
100%
Κιγκλιδώµατα σιδηρά απλού σχεδίου , εξ ευθυγράµµων ράβδων συνήθων διατοµών δια
εξώστας, κλίµακας, περιβολοτοίχους κλπ. πλήρως τοποθετηµένα. (1 Kg)
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Υλικά
Σίδηρος και µορφοσίδηρος µετά της φθοράς
και µικροϋλικά εις
λάµες-τετράγωνα
Εργασία
Τεχν
Βοηθ

(265) Kg

1,15x

(003)
(002)

0,20x
0,20x

h
h

0,8706 =

1,00

19,87 =
3,97
16,84 =
3,37
----------------------------Αθροισµα

8,34

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8,34
(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά
A.T. : 24
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.6

ΠΑΓΚΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σχετικό :
Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΑΓΚΟΣ σίτισης (ΠΙΚ ΝΙΚ) εξωτερικού χώρου
Από εµποτισµένη ξυλεία 4,5Χ12εκ.
Συνολική διάσταση 160Χ180εκ.
Τραπέζι 80Χ180εκ.
Παγκάκι 26Χ180εκ.
(παγκάκι ενσωµατωµένο - εξαρτώµενο από το τραπέζι)

Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων,
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό βερνίκι
σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
(Αριθµητικά) : 390,00

Ευρώ

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα
A.T. : 26
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.04

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας Πάχους 4cm

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις εδάφους µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας Πάχους 4cm ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης
του οργάνου και µε πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχου φορέα (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397)
Επιστρώσεις µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας από συγκολληµένους κόκκους ελαστικού µε
EPDM, επιφάνεια
αποχρώσεως κόκκινης ή παρόµοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις
των σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας.Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και πάχος που
ποικίλει ανάλογα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας του κάθε οργάνου (εξαρτώµενο από το ύψος πτώσης
του εκάστοτε παιχνιδιού) από 40 έως 80 mm και µανοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων).
Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%)και έχουν βάρος που
ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου, µε ελαστικό ενδεικτικά τα 26,60 kg/m2 (π.χ.
6,65 kgr ανά τεµάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm, έως 14,00 kgr ανά τεµάχιο
για
τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 90 mm). Ανάλογα τον προµηθευτή µπορούν να
υπάρξουν µικροδιαφορές στο βάρος.
πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3,
έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερµική αγωγιµότητα
περίπου 0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε
παγετό, αντίσταση κατά ρωγµών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια
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κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των
υδάτων κυψελωτή).Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε
εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωµένη επιφάνεια και να
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αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής.
Ενώνονται καλά οι απέναντι αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη
ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο.
Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού
δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο χώµα µε ρύσεις (τα
υλικά υπόβασης δεν προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως,
διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις
γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που
πιθανό θα αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και αποµάκρυνση
τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των πλακιδίων. Τα
ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ
2 αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το
αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόµενα πάχη, καθώς και από τεχνική
περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί
πύροι, ειδική κόλλα, εργασία προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761: Το ελεύθερο ύψος
πτώσης ( h)δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m.
Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την µελέτη, µε τα
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία (µ2)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Τιµή ανά m2 (m2).
(Αριθµητικά) : 28,00

Ευρώ

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 28
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.1

Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)

Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 1
100%
Συλλεκτήρας υδάτων
Στέγης
(ντερές)
από
γαλβανισµένη
λαµαρίνα
πάχους
0,6 έως 0,8 mm
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας
γιά πλήρη λειτουργία
(1 m2)
Yλικά
5 Λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 0,6
έως 0,8 mm µε επικάλυψη, φθορές κλπ

273
β. Μολυβδόκολλα, ήλοι κλπ σε
µολυβδόκολλα
495
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

kg

6,00x

1,0843 =

6,51

kg

0,25x

0,9 =

0,23

h
h

0,90x
0,90x

19,87 =
17,88
16,84 =
15,16
-------------------------Αθροισµα

39,78

(Αριθµητικά) : 39,78

Ευρώ

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδοµήντα οκτώ λεπτά
A.T. : 29
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.05

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

∆ιαµόρφωση ενιαίου χώρου σίτισης,σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:
∆ιαµόρφωση χώρου Ε= 12µ2 µε χρήση αποθήκης ως χώρου Σίτισης.
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Αποξήλωση υφιστάµενου εσωτερικού χωρίσµατος και θύρας, διάνοιξη και τοποθέτηση παραθύρου
αλουµινίου µε σίτα επί εξωτερικής τοιχοποιίας, τοποθέτηση πάγκου µε κάτωθεν & άνωθεν
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ντουλαπιού µήκους 1,50µ µε υποδοµή 3 πριζών. Τοποθέτηση δαπέδου πλακιδίων και ενίσχυση υφιστάµενου
εσωτερικού φωτισµού µε φωτιστικά σώµατα led (4 τεµάχια). Μερεµέτια και βάψιµο χώρου και εξωτερικής
πόρτας εισόδου στον χώρο. Πλήρης ανακατασκευή – διαµόρφωση (υλικά και εργασία).

11.

επιλογή και προµήθεια των εξαρτηµάτων και οι επισκευές θα γίνει µε τη σύµφωνη

γνώµη της υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.
(Αριθµητικά) : 1.100,00

Ευρώ

(Ολογράφως) : χίλια εκατό
A.T. : 30
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.8

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

18.
υφιστάµενη πέργκολα θέλει επισκευή και καλή στερέωση και να τοποθετηθεί στο άνω τµήµα της
αδιάβροχη τέντα αντιανεµικά στηριγµένη. Επίσης στις 3 πλευρές θα φέρει καφασωτό για
προστασία από ανεµοβρόχι και επίσης πάγκους καθιστικούς και στις 3 πλευρές.
Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των ξύλινων στοιχείων,
ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο, βερνίκωµα µε ειδικό αντιµυκητιακό και αδιαβροχοποιητικό
βερνίκι σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, µόρφωση ακµών, και η κάλυψη της οροφής.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των υλικών.
Σε όλους τους ορθοστάτες από τις πέργκολες τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στρώµατα κολώνας
µε αυτοκόλλητο τύπου Velcro σε ύψος 2,00µ από το δάπεδο και καλύπτουν όλη την περίµετρο του
ορθοστάτη. Αποτελούνται από συµπιεσµένο και ανθεκτικό αφρολέξ 300D πάχους τουλάχιστον 5εκ. µε
εξωτερικό περίβληµα από υλικό συνθετική δερµατίνη υψηλής αντοχής και κατάλληλη για εξωτερικούς
χώρους, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).
(Αριθµητικά) : 250,00

Ευρώ

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα
A.T. : 32
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.9

ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΒΑΦΗ

Σχετικό :

Κωδικός αναθεώρησης:

12.
Τοποθέτηση τελαρωµένου πλέγµατος επί των κιγκλιδωµάτων περίφραξης περιµετρικά. Η
πύκνωση των κιγκλιδωµάτων είναι απαραίτητη προς αποφυγή φαινοµένων όχλησης και προστασίας
των παιδιών του συγκροτήµατος των νηπιαγωγείων από αγνώστους. Ύψος 1,80µ

Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες πλήρους κατεργασίας των µεταλλικών στοιχείων,
βαφή και τοποθέτηση.
Στις εργασίες περιλαµβάνονται:
Η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου όλων των

υλικών. Τιµή ανά ΜΜ (µ).
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Ευρώ

(Αριθµητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

Οι µελετητές

Οι ελεγκτές

Ο ∆ιευθυντής

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτ. Μηχανικός ΤΕ

Βάσω Κωνσταντοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΡΓΟ : Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και
άλλους χώρους σχολείων
(γήπεδα σχολείων, χώροι προαυλείων, αίθουσες)

∆ήµος Καισαριανής
Τεχνική Υπηρεσία

Αρ. Μελέτης : 2/2018
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Ηµεροµηνία : 10-06-2015
Ηµ/νία
A/A

Κατηγορίες
Περιγραφή Έκδοσης

Απόφαση

Ισχύος

ΦΕΚ

Εγκύκλιος

Παρατηρήσεις

Εργασιών

1

19/03/2013 ∆ιορθωµένη αναπροσαρµογή και
συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών,
Οικοδοµικών, Πρασίνου και
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας,
Υδραυλικών και Λιµενικών.

ΝΑΥ∆Ρ, ΝΑΛΙΜ,
ΝΑΠΡΣ, ΝΑΦΡΑ

∆11γ/o/9/7/7-2-2013

363Β'/19-2-2013

7/12-2-2013

2

04/01/2014 Προσθήκη - Συµπλήρωση Άρθρου στα
Τιµολόγια Έργων Οδοποιίας

ΝΑΟ∆Ο

∆11γ/ο/7/62/20-11-2013

3094Β'/5-12-2013

Προσθήκη άρθρου: Αδροποίηση
επιφανείας υφισταµένων ασφαλτικών
οδοστρωµάτων µε τη µέθοδο της
σφαιριδιοβολής

3

10/10/2014 Προσθήκη Άρθρων στα Τιµολόγια

ΝΑΟΙΚ

∆11γ/Ο/2/8

2713Β'/10-10-2014

Προσθήκη άρθρων 46.16, 72.21.01,
72.21.02. 72.22.01 & 72.22.02

Οικοδοµικών Έργων
4

21/03/2015 Αναπροσαρµογή ΓΤΕ µε βάση τον συντελεστή

.....

∆ΝΣα/οικ.15864/ΦΝ 439.6

5/10-3-2015

Τκ=1,205 (2015)

5

09/06/2015 Συµπλήρωση του πίνακα τιµών των άρθρων
στα Τιµολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ
Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας –
Εγκαταστάσεις Φωτισµού Οδών
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Περιλαµβάνονται οι διορθωτικές
επεµβάσεις στην απόφαση ∆11γ/0/9/7/7-22013 µε την απόφαση Αρ. Πρωτ. ∆11γ/
o/3/20 20-3-2013

Αναπροσαρµογή ΓΤΕ µε βάση τον
συντελεστή (τκ) του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και
Υπηρεσιών για το έτος 2015

ΝΑΗΛΜ

Αριθ. ∆ΚΠ/οικ/545

1088Β'/9-6-2015

Τροποποίηση στις τιµές µονάδας των
άρθρων 60.10.40.09, 60.10.40.10,
60.10.40.11 & 60.10.40.12

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6127
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 16121
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
- Τηλέφωνο: 2132010728
- Ηλ. ταχυδροµείο: texniki@kessariani.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): https://kaisariani.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
«Απαιτούµενες παρεµβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των Σχολείων»(45214210-5)
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 18REQ003185814 2018/05/31
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Έργα]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι
απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
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[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς
που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των
[ ]
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα
να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο
[……]
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά
[……]
µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
[]Ναι []Όχι
άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας
στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να
συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

94/110

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
19. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση·
20. δωροδοκία,·
21. απάτη·
22. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες·
23.

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας·

24. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
β)[……]
β)[……]
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
-[……]·
-[……]·
περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
-[……]·
-[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
λεπτοµερείς πληροφορίες
αναφερθούν
καταβολή τους ;
[……]
λεπτοµερείς

πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
-[.......................]
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
-[.......................]
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
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[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της

[] Ναι [] Όχι

συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης ,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4
[] Ναι [] Όχι
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που
[……],[……][…]νόµισµα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής :
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα
που καλύπτεται από τη σύµβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό [……],[……][…] νόµισµα
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον […................................…]
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο,
αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογίες
(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίαςπου ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
αναλογία µεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία)
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές
τιµές των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
[……][…]νόµισµα
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
[……..........]
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα
ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει
τα ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ηµεροµηνίες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

παραλήπτες

κατά την εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό
του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία
έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο
τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

103/110

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
[……] [……]
προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
[……] [……]
προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό
του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους)
ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και
συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
[….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν
για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
[] Ναι [] Όχι
καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή
στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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Σελίδα 1

Ηµ/νια ∆ηµιουργίας: 26/07/2018 13:21:34
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

75388

ΕΡΓΟ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΑΕ055
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Π∆Ε - Εθνικό Σκέλος
Ιδία µέσα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(µε ΦΠΑ): 209.430,22

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)

106/110

2017ΣΕ0
5500010

Σελίδα 2

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 75388
ΕΡΓΟ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΑΕ05520
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Π∆Ε - Εθνικό Σκέλος

17ΣΕ0550
0010

Ιδία µέσα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(µε ΦΠΑ): 209.430,22

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων

Προς:
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιµών του Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε οµάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ.
C6849EE120B955E1F25D4BF088377298
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Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Προσφερόµενη έκπτωση σε ακέραιες µονάδες (%)
Οµάδες
Ολογράφως

Αριθµητικώς

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΤΡΩΣ
ΕΙΣ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ
ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
Η/Μ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ.
C6849EE120B955E1F25D4BF088377298
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Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και του Οικονοµικού Φορέα)
∆απάνη οµάδας
∆απάνη οµάδας
Α/Α

εργασιών κατά τον

Προσφερόµενη

Προϋπολογισµό

έκπτωση (%)

Οµάδες Εργασιών

εργασιών µετά την
έκπτωση σε ευρώ
Μελέτης (Ευρώ)
99.496,10

%

350,00

%

15.669,40

%

ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

4.571,00

%

Η/Μ

4.375,80

%

124.462,30

Π1:

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%

22.403,21

Σύνολο ∆απάνης του Έργου Σ2:

Μέση Έκπτωση Εµ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

0,00

146.865,51

0,00

Π2:

%
22.029,83

Σύνολο ∆απάνης του Έργου
Κατά τη µελέτη:

168.895,34

0,00

0,00

Κατά την προσφορά:

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ.
C6849EE120B955E1F25D4BF088377298

109/110

Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η
Οικονοµική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διενέργεια διαγωνισµού εκτέλεσης έργου, την έγκριση των όρων
∆ιακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου και την σύναψη
∆ηµόσιας Σύµβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Εκτιµώµενης αξίας 168.895,34€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4. Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Καµπάκας Αντώνιος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Καισαριανή
30/07/2018
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ
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ΗΛΙΑΣ

