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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πόλη ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 60132

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2 EL525

Τηλέφωνο 2351351259, 2351351148

Φαξ 2351351190

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο f  .  pipilianou  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr,
l  .  vaiopoulos  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 40, 60132 –

Κατερίνη

Τηλ. 2351351259, 2351351148 — Φαξ

2351 351241

e-mail:f  .  pipilianou  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr,
l  .  vaiopoulos  @  pieria  .  pkm  .  gov  .  gr 

Πιπιλιάνου Τριανταφυλλιά , Προϊσταμένη 

Βαϊόπουλος Λεωνίδας, Εισηγητής

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://  pkm.gov.gr   

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Ε. Πιερίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας 5 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στην διεύθυνση (URL):http  ://pieria.  pkm  .  gov  .  gr    μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

1

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Συμπληρώνεται  το  όνομα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου  και  τηλεομοιοτυπικού  μηχανήματος  (FAX),  η

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος
υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

4 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5,
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ)
Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και
υποδομές κοινής ωφέλειας,  η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι)  Εκπαίδευση, ια)
Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

5 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή
από την διεύθυνση http  ://  pkm  .  gov  .  gr   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης6

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε
βάρος του έργου 2014ΕΠ50800012 της ΣΑΕΠ 508 ”Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου
της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800026) για την υλοποίηση του υποέργου “Μίσθωση Μηχανημάτων
για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου ΠΕ Πιερίας” για τα έτη 2017, 2018 και 2019 και
με εγκεκριμένο αίτημα την αρ. πρ. οικ.192872(830)/17-5-2017 και ΑΔΑΜ 17REQ006195170 Βεβαίωση του
Γεν. Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών της ΠΚΜ.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  αποχιονισμού  Εθνικού  και  Επαρχιακού  Οδικού
Δικτύου  αρμοδιότητας  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  για  τα  τις
αποχιονιστικές περιόδους 2017, 2018, 2019, με τη μίσθωση  των παρακάτω μηχανημάτων έργου: 

-  Τριών (3)  αποχιονιστικών  μηχανημάτων με λεπίδα αποχιονισμού (με  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΑ)
και αλατοδιανομέα για τα έτη 2017, 2018 και 2019  
- Ένος (1) φορτωτή ή εκσκαφέα - φορτωτή
- Ενός (1) ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού- ρυμούλκησης 30 t. 
- Ενός (1) οχήματος μεταφοράς (φορτηγό)
καθώς  και  η  προμήθεια  διαφόρων  υλικών  και  ανταλλακτικών  για  τον  εξοπλισμό  και  συντήρηση  των
αποχιονιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα7:

Προσφορές υποβάλλονται για όλο τον προϋπολισμό.8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται,  κατά αποχιονιστική περίοδο σε:

α/α περίοδος Ποσό (με  ΦΠΑ24%)σε ευρώ 

1 2017-2018 82.000,00

2 2018-2019 82.000,00

3 2019-2020 92.000,00

Και στο συνολικό ποσό των 256.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
206.450,95€  ΦΠΑ: 49.548,23€ στρογγυλοποίηση: 0,82€), 

Υφίσταται η δυνατότητα εφαρμογής των  άρθρων 32, και 132 ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 9.

6 Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ  ν. 4412/2016
7 Πρβλ άρθρο 59  ν.  4412/2016.  Οι  A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή

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

8 Η Α.Α.  συμπληρώνει  για  πόσα  τμήματα  ένας  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  υποβάλλει  προσφορά  (για  ένα,
περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα)

9 Και οι εν λόγω παρατάσεις αποτελούν μορφή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του
ν. 4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά

Σελίδα 5

http://www.pkm.gov.gr/




Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  η  από 1η Νοεμβρίου 2017 ή αν έχει παρέλθει η  ημέρα αυτή,
από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30 Απριλίου 2020.10 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα Συνημμένα Τεύχη
του Φακέλου έργου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 11

τιμής.  12

13 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται  από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως14:

 Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α/7.6.2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11.4.2012)
«Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση,  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  –
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν  σήμερα. 

 Το  Ν.  Π.Δ.  133/2010  (ΦΕΚ-226/Α΄/27-12-2010)  "Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας",   καθώς  και  το  ΦΕΚ  4302/Β/30.12.2016  (Αποφάσεις  81320+77909/01-12-2016)
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ . 

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

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

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

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

 [Μέχρι τις 1/1/2018] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»15,  ,

 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»,16

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

10 Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
11 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
12 Η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86

ν. 4412/2016
13 Άρθρο 34 ν.4412/2016 
14 Προσθήκες και  εν γένει  προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται  ρητά στο

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

15 Έως την 31.03.2017 για την παροχή έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων άνω των ορίων
παραμένει σε ισχύ ο ν. 3886/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377, των παρ. 7,8
και 11 του άρθρου  379 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016. 
Συνεπώς η σχετική αναφορά στο ν. 3886/2010 συμπληρώνεται μόνο εφόσον η συγκεκριμένη διακήρυξη αφορά σε
δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών  άνω των ορίων

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)17 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών18

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 19, 

 Τηνμε  αρ.  57654/ΦΕΚ  1781/Β/23-5-2017  Απόφαση  του  Υπ.  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  περί
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

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

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

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

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

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

 της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »20

 της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),21

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

Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: 

 Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές

σχετικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων,  μελετών  και  υπηρεσιών  του  ν.  3316/2005  “Ανάθεση  και

εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες

διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»

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

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

19 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η
Ιανουαρίου 2021 

20 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6 του
ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόμου, σ. 75)

21 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 36 του ν.
4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης  αξίας ανώτερης των 60.000€ χωρίς  να συμπεριλαμβάνεται  ο  ΦΠΑ, για  τις
οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4412/2016, σ. 75 
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 Tην με αριθμ. 30110(385)/27-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβί-

βαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της ΠΚΜ στους Αντιπεριφερειέρχες και στον Εκτελε-

στικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων

πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμμα-

τέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και  Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 390/Β’/10.02.2017), όπως ισχύει σήμερα.

 Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 94/11-1-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί

“Ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης

Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ”. 

 Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού “Αποφαινόμενα όρ-

γανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-

κεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016). 

 Το με αρ. πρ. οικ. 352990(1526)/29-8-2016  με ΑΔΑΜ 16REQ005010841, έγγραφο του Γεν. Δ/ντή

Προγραμματισμού & Υποδομών της ΠΚΜ - Πρωτογεννές Αίτημα.

 Την με αρ. πρ. οικ.192872(830)/17-5-2017 και ΑΔΑΜ 17REQ006195170 Βεβαίωση του Γεν. Δ/ντή

Προγραμματισμού & Υποδομών της ΠΚΜ-εγκεκριμμένο αίτημα. 

 Την με αρ.  πρ.  223508/1040/9-6-2017 (με  ΑΔΑ ΩΟΜ7ΛΛ-ΓΚΗ) Έγκριση πίστωσης 256.000,00€

(=82.000+82.000+92.000) σε  βάρος του έργου 2014ΕΠ50800012 της ΣΑΕΠ 508 «Αποχιονισμός

Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Κ.Μ. (Συνεχιζόμενο Έργο 2013ΕΠ00800026)» για

την υλοποίηση των υποέργων «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχια-

κού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Πιερίας» για τα έτη 2017,2018 και 2019 (επιμέρους προϋπολογισμοί υπο-

έργων 82.000€ για τα έτη 2017 & 2018 και 92.000€ για το έτος 2019) 

 Την με αρ. πρ. 319926(1390)οικ/31-7-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση έγκρισης Οικονομοτε-

χνικής  μελέτης  και ΣΑΥ-ΦΑΥ  της Υποδ/νσης Τεχνικών έργων  της ΠΕ Πιερίας.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/10/2017 και ώρα  23:5922

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 18/10/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης23 

Προκήρυξη24 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  5/9/2017 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

23 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27 : http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 44782 

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

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

2.ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ

3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΠΟΛΙΤΕΙΑ

5.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο :  8/9/2017

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

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
http://pkm.gov.gr  στην διαδρομή : Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ► Προκηρύξεις , στις  8/9/201731

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) στον ελληνικό τύπο
-οικονομικές εφημερίδες, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) στον ημερήσιο και
εβδομαδιαίο νομαρχιακό και τοπικό τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τα  έξοδα  δημοσιεύσεων  σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνισμός  αποβεί  άγονος  ή  ματαιωθεί  βαρύνουν  την
Αναθέτουσα Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και  θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  εφόσον επιλεγούν,   τις
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και

24 Άρθρο  65  παρ.  1  του  ν.  4412/2016  :  Η  προκήρυξη  περιλαμβάνει  τις  πληροφορίες  που  προβλέπονται  στο
Παράρτημα  V του  Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

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

26 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της
απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3
του Ν.4412/2016. 

27 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
28 Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  /  άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και
καταργείται, πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

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

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

31 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση
της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ
άρθρο 36 της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού
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εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους32 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης33  είναι τα ακόλουθα:

 η με αρ. ΕΕ S: 2017/S 172-352503  Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα34 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

   το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]35 36

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά37

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος38.

Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση και  δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα  http://  pieria.pkm.gov.gr   .  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  8 ημέρες πριν την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο39. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

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

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

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

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
38 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της

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

39 Πρβλ  την  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν οι  πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί  έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών40.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  41

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.42

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).43

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν
λόγω εγγράφων μπορεί  να  γίνει  είτε  από τη  μεταφραστική  υπηρεσία  του ΥΠ.ΕΞ.,  είτε  από το  αρμόδιο
προξενείο,  είτε  από δικηγόρο κατά  την έννοια  των άρθρων 454  του  Κ.Πολ.Δ.  και  53  του  Κώδικα  περί
Δικηγόρων,  είτε  από  ορκωτό  μεταφραστή  της  χώρας  προέλευσης,  αν  υφίσταται  στη  χώρα  αυτή  τέτοια
υπηρεσία.

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

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

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα44.

2.1.5 Εγγυήσεις45

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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

40 Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει
οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην
παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ
και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου

41 Άρθρο  53,  παρ.3  του  ν.  4412/2016:  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  (όπως  περιγράφονται  στην  παρ.  2.1.1)
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
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

42 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
43 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
44 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
45 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.46

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή47 για την υποβολή προσφοράς48. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.49  

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

47 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
48 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι

ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
ή  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  κατά  τα  άρθρα  75,  76  και  77,  εφόσον  αυτό  δικαιολογείται  από
αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

49 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής50

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής51, που ανέρχεται στο
ποσό των 4.129,00 ευρώ52. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  17/11/2018 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.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί  ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,
και  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού53 

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

2.2.3.1.   Όταν υπάρχει  σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους54: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

50 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
51 Σε  περίπτωση υποβολής  προσφοράς  για  ένα  ή  περισσότερα  τμήματα  της  σύμβασης,  το  ύψος  της  εγγύησης

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

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

53 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
54 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016. 
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Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

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

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

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

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

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

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

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

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για
την καταβολή τους55. 

2.2.3.4. Αποκλείεται56 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης  ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  εκ  των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας57, 

(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, 

55 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή  στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

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

57 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των
ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.  4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

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

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

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

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)58.

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.459 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση 60.

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

2.2.3.9.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
61 

58 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό
ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη
συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί
λόγοι αποκλεισμού]

59 Όπως προηγούμενη υποσημείωση
60 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
61 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και

τη διακριτική ευχέρεια της  A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης
(Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν.  4412/2016).  Επισημαίνεται,  επίσης, ότι οι  A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας62

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στο  κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες
χώρες που προσχωρήσει  στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται
να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  άλλου
αντίστοιχου Επαγγελματικού Μητρώου και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα εκχιονισμού
ή συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια63 

Δεν απαιτείται για την υπό ανάθεση σύμβαση. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα64 

Δεν απαιτείται για την υπό ανάθεση σύμβαση.

οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5
και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω
κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. 

62 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
63 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που

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

64 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να
επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και
τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί
να  απαιτούν  ειδικότερα  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  να  διαθέτουν  ικανοποιητικό  επίπεδο  εμπειρίας,
αποδεικνυόμενο  με  κατάλληλες  συστάσεις  από  συμβάσεις  που έχουν  εκτελεστεί  κατά  το  παρελθόν.  Μια  Α.Α.
μπορεί  να  θεωρεί  ότι  ένας  οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν
διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της
σύμβασης.  Στο πλαίσιο  διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής  υπηρεσιών η επαγγελματική  ικανότητα των
οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να
αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις
κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς
αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε  απαιτώντας,  ως  προς  τα  κριτήρια  που
επιλέγουν,  ελάχιστα  επίπεδα  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας,  τα  οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι
προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς
παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε
βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες
αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια
Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και  έλεγχος καταλληλόλητας:
ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-
ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης65

Δεν απαιτείται.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς 66.
Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους  αναγκαίους  πόρους,  με  την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 67.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  Ι, το οποίο αποτελεί  ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ68 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 169 

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων που υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  Ε.Ε.Ε.Σ.  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή την Κοινοπραξία. (Άρθρο 93 Ν 4412/2016). Το ίδιο ισχύει
και όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα70

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8, κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κατά  την
υποβολή των δικαιολογητικών της  παρούσας και  κατά  τη  σύναψη  της  σύμβασης στις  περιπτώσεις  του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201671.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας και  ότι  πληρούν τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)72.

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

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

67 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
68 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και

την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού,
Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

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

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

71 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
72 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.473.

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν74.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά75:

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  ήτοι: 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι
ο  οικονομικός  φορέας  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (άρθρο 80 ν.4412/2016).

• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης (άρθρο 80 ν.4412/2016) .

• Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-
μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό  πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

73 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους
λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016

74 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
75 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών  αντιγράφων  των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να  υφίσταται  η  υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν  επικυρωθεί  από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ.  2  β)  του Κώδικα  Δικηγόρων
(Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν
επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή  όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται  τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι  τα έγγραφα αυτά  δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.

Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου 2.2.3.3  υπεύθυνη  δήλωση του προσφέροντος  οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών76, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

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

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

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  20977/23-8-2007 (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 77.και

δ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι  δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη  καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του

76 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
77 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005. 
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Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο  πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε  αυτό  και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση υπηρεσιών εκχιονισμού.

Ειδικά οι  εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικού Φορείς  να διαθέτουν  πιστοποιητικό εγγραφής στο
Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  ή  άλλο  (π.χ.  Βιοτεχνικό)  Επιμελητήριο  Ελλάδος  ή  άλλου  αντίστοιχου
επαγγελματικού μητρώου, για την εκτέλεση  υπηρεσιών εκχιονισμού ή συναφών υπηρεσιών.  

Β.3.   78

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι  νομικό πρόσωπο,  προσκομίζει  τα κατά  περίπτωση νομιμοποιητικά  έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους79 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται  με  τα ευρωπαϊκά  πρότυπα πιστοποίησης,  κατά  την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης. 

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

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

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

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί  να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του, τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό80  καθώς και
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου του τρίτου φορέα, εφόσον ο
τελευταίος είναι  Α.Ε. είτε απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι  Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., για την υποχρεωτική
διάθεση στον διαγωνιζόμενο των απαραίτητων μέσων με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, καθ όλη την
διάρκεια αυτής μη επιτρεπόμενης της αντικατάστασης του χωρίς την προς τούτο έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής. 

Β.8 Δικαιολογητικά έγγραφης δέσμευσης σε περίπτωση χρήσης μηχανημάτων από τρίτους (Δικαιολογητικό
που απορρέει από την Τεχνική του Προσφορά)

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

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

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

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης81

Κριτήριο ανάθεσης82 της Σύμβασης83 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής84

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης , για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 85 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε
από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής  του (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής86.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει  η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,
ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  –  21.10.13)
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 87 88.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 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 την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως
οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι
τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι  από  τους  ανωτέρω διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  ταυτοποιούνται  με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η

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

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

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

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

85 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216
86 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
87 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων των παρ. 5

του άρθρου 36 και της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
88 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται

οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

•  Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας  ΦΠΑ (VAT  Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.

Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα Προγραμματισμού  και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

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

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

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf  με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, και σύμφωνα με
τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα  οποία  να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια
υπηρεσία.

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

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

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της89.

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

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

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

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό  χαρακτήρα90,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει  πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος.  Στην συνέχεια το σύστημα παράγει  τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

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

89 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
90 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
ορατή  μη  κρυπτογραφημένη  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να  απαιτείται  θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.

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

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

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν σε  έντυπη μορφή  και  σε  εύλογη  προθεσμία  όλα  ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας91.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν92:

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

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

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

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία
είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο  που  διέπει  τον  οικονομικό  φορέα,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατάξεων  περί  προστασίας
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα.  (Πρβλ.  Κανονισμό  (ΕΕ)  2017/6  &  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

Συγκεκριμένα:

Ο Οικονομικός Φορέας, προκειμένου να συμπληρώσει το εν λόγω έντυπο:

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το
αποθηκεύσει στον  Η/Υ του και να μεταβεί στην  ιστοσελίδα  h  t  t      ps  :  //e      c      .  e      u  rop  a      .  e      u  /      gro  w      t      h  /t      ools-
d  ata      b  a      s  e      s  /e      spd  /      f      il  t      e      r  ?  l  a      n  g  =  e      l.

Αφού επιλέξει «Οικονομικός Φορέας» στη   συνέχεια πρέπει να   επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ»   και  να
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από
το ΕΣΗ∆ΗΣ και τέλος στην «επιλογή χώρας» να επιλέξει, Ελλάδα.

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

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση».  Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf.

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

92 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και  αν το έχει  υπογράψει  ψηφιακά στην
ιστοσελίδα) και  στη  συνέχεια  το  υποβάλει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  .pdf  στο  φάκελο  της προσφοράς
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 2.2.9.1, οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή την Κοινοπραξία. (Άρθρο
93 Ν 4412/2016). Το ίδιο ισχύει και όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.  Στην  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα και  ο  προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Μαζί με την τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf τα
ακόλουθα δικαιολογητικά. Από τα παρακάτω δικαιολογητικα προσκομίζει μόνο τα έγγραφα και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς (σε μορφή που προβλέπεται στο ν. 4250/2014, άρθρο1):

1. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνικής Προσφοράς η οποία  υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα
Οικονομικό Φορέα  και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Η προαναφερόμενη δήλωση
υποβάλλεται για κάθε μέλος της ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας και υπογράφεται αρμοδίως, όπως
και το έντυπο ΕΕΕΣ.  

2. Άδειες  μηχανημάτων έργου και  οχημάτων, Αποφάσεις  εγκρίσεων τύπου  (όπου απαιτείται)  ή
Τεχνικές Εκθέσεις Αυτοψίας  (όπου απαιτείται)

3. Αποδεικτικά  πληρωμής  τελών  κυκλοφορίας τρέχοντος  περιόδου  επιφυλακής  (Βεβαίωση
Εφορίας,  Διπλότυπο  είσπραξης  τελών,  Τραπεζική  απόδειξη  πληρωμής  συνοδευμένη  με  το
ειδοποιητήριο πληρωμής ή το έγγραφο taxisnet με την ταυτότητα οφειλής)

4. Ασφαλιστήρια  συμβόλαια  (επικυρωμένα  από δικηγόρο)  για  την κίνηση επί  των οδών που να
καλύπτουν την περίοδο επιφυλακής 2017-2018.  

5. Πίνακα Περιεχομένων «Τεχνικής Προσφοράς»

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

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές”  του  Παραρτήματος  Ι    της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 93 94

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν95.

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της
πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς  βάσει  τιμής,   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
Παράρτημα I της διακήρυξης, όπου περιλαμβάνεται και σχετικό υπόδειγμα.  Υπόδειγμα σε μορφή αρχείου

93 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
94 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των

οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  τεχνική  προσφορά.  Αναφέρονται  υποχρεωτικά  τα  αποδεικτικά  στοιχεία  που  τυχόν
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης
και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.

95 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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.doc θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα
της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL):  www.pkm.gov.gr στην  διαδρομή:  Π.Ε.  Πιερίας  ►
Προκηρύξεις.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».

Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος.  Στην συνέχεια,  το σύστημα παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό αρχείο σε  μορφή pdf,  το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα και  ο  προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Στην  οικονομική  προσφορά  δίνεται  το  προσφερόμενο  ποσοστό  έκπτωσης  στην  τιμή  του  συνόλου  των
παρεχόμενων υπηρεσιών, στις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης.96.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής
προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή  προσφοράς  την  τιμή  που
προκύπτει  μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης,  που προσφέρουν από την τιμή του συνολικού
έργου.

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί του συνολικού έργου 5%. Στην ειδική

ηλεκτρονική  φόρμα της  οικονομικής  προσφοράς του  συστήματος  θα  συμπληρώσει  ως  τιμή προσφοράς
206.451,61- (206.451,61*5%)]=196.129,03.   

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή (Οικονομική προσφορά) πρέπει
να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισμού και κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος I η οποία επισυνάπτεται
ψηφιακά υπογεγραμμένο σε σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, σε μορφή pdf.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.97.

Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  υπόκεινται  στο  επ’  αυτού  εκάστοτε  ισχύον  αναλογικό  τέλος
χαρτοσήμου 2% ή 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

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

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή98  στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών99  

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

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

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

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά

96 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα έγγραφα της σύμβασης
προβλέπεται  αναπροσαρμογή  τιμών,  τότε  η  οικονομική  προσφορά  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  σε  ποσοστό
έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας της παροχής υπηρεσίας.

97 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
98 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
99 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε  όχι.  Στην τελευταία περίπτωση,  η διαδικασία συνεχίζεται  με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών100

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

α). η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις  παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί  όροι  υποβολής προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος και  τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας101,

β). η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

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

δ). η οποία είναι εναλλακτική Προσφορά 

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

στ). η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ).η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής

η). η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

100 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
101 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών102

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10/17 και ώρα 09:00.  

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Ειδικότερα :

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου103. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό για  την  απόρριψη  των  τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με
βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

Τα  ανωτέρω υπό  στοιχεία  α  και  β  στάδια  μπορεί  να  γίνονται  και  ενιαία,  λόγω  της  φύσης  της
σύμβασης.  

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από
την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή104 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  ν.
4412/2016. 

102 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677). 

103 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

104 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές105. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση/αποφάσεις  του  αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ106.

Κατά  των  ανωτέρω  αποφάσεων  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης107 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών 108 από την κοινοποίηση
της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών   που  περιγράφονται  στην
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) είναι:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
2. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί
υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί  υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου  (άρθρο  80  του  ν.
4412/2016).
3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις  εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(άρθρο 80 του ν. 4412/2016).
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(άρθρο 80 του ν. 4412/2016) .
5.  Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών (εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι  ανώνυμη
εταιρία).
6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο(άρθρο 80 του ν. 4412/2016).
7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν εμπίπτει στις λοιπές περιπτώσεις αποκλεισμού
της παρ. 2.2.3.3 και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
8.  Νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης (στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός φορέας είναι  νομικό πρόσωπο, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος
9. Στην  περίπτωση που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό  καθώς και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
ή  άλλου  αρμόδιου  εξουσιοδοτημένου  οργάνου του  τρίτου  φορέα,  εφόσον  ο  τελευταίος  είναι  Α.Ε.  είτε
απόφαση διαχειριστών, εφόσον είναι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., για την υποχρεωτική διάθεση στον διαγωνιζόμενο
των  απαραίτητων  μέσων  με  σκοπό  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  καθ  όλη  την  διάρκεια  αυτής  μη
επιτρεπόμενης της αντικατάστασης του χωρίς την προς τούτο έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

105 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
106 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016
107 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
108 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω

άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο
επίκαιρων  αποδεικτικών  μέσων'  η  Α.Α.  δύναται,  αν  στις  ειδικές  διατάξεις  που  διέπουν  την  έκδοση  των
δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
σε σχέση με την ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός
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10. Δικαιολογητικά έγγραφης δέσμευσης σε περίπτωση χρήσης μηχανημάτων από τρίτους (Δικαιολογητικό
που απορρέει από την Τεχνική του Προσφορά). 

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

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

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

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

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

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

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

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

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

ότι  πληροί,  οι  οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του109. 

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

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και  τη  διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο  όργανο  της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του
διαγωνισμού,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%110 στην
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό  50%111 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

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

109 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
110 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000

ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και
άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016)

111 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016)
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4. 

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

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

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

γ).  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης για την προσκόμιση
των  αδειών  /  διπλωμάτων  των  οδηγών/χειριστών  μηχανημάτων  και  υπεύθυνη  δήλωση  με  τα
ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις διαμονής των χειριστών και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων
τους,  που  πρέπει  να  διαθέτουν  κατά  την  περίοδο  επιφυλακής  καθώς  και   της  Εγγυητικής
Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των ορίων]

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της
διακήρυξης,  δικαιούται  να  ασκήσει  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  προδικαστική  προσφυγή,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και  πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα
με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται
ηλεκτρονικά112 με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και  την επισύναψη του σχετικού
εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Η  αναθέτουσα  αρχή  αποφαίνεται  αιτιολογημένα,  κατόπιν  γνωμοδότησης  της  αρμόδιας  Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία,
τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω της
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η
άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης,  εκτός  εάν με  την προσωρινή  διαταγή ο αρμόδιος  δικαστής αποφανθεί  διαφορετικά.  Εφόσον

112 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ.  1 του άρθρου 12 της ΥΑ Π1/2390 (Β 2677/2013)  με θέμα
“Τεχνικές  λεπτομέρειες  &  διαδικασίες  λειτουργίας  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων”.
Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση ισχύει στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά
συνέπεια, στο βαθμό που επιβάλλονται ηλεκτρονικές διαδικασίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας (παρ. 1 του
άρθρου 36) δεν εφαρμόζονται το β΄ και γ΄ εδάφιο της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 12 της ΥΑ [περί άλλου τρόπου
υποβολής πλην του ηλεκτρονικού] 
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ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα
ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.

Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας,  εκτός  αν  ορίζεται  άλλως  με  την  ως  άνω  προσωρινή  διαταγή,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται  ή συντελούνται  μετά την  1η
Ιανουαρίου 2018 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,  προκειμένου να γίνει  αποδεκτή,  πρέπει να περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.  στοιχεία της παρούσας και  επιπλέον τον αριθμό και  τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό της ή  αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που
αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  του  τμήματος  των  υπηρεσιών   που  παραλήφθηκε  οριστικά  (ανά
αποχιονιστική  περίοδο),  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί  τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπιστεί  με το δίκαιο της Ένωσης,  το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

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

4.4 Υπεργολαβία

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

4.4.2.  Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.   Επιπλέον,
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στην  αναθέτουσα  αρχή  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.113.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων

113 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

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

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

4.4.4.  Δεν παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου.  114

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και  τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016 και
κατόπιν  γνωμοδότησης  του  αρμοδίου  οργάνου,  σε  περίπτωση  έντονων  καιρικών  φαινομένων  ή  εάν
εξαντληθούν οι προεκτιμώμενες ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων ανά αποχιονιστική περίοδο.   115 116

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης117

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

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

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

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

114 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον
η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για
την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση
αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο
ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον
τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται
αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται. 

115 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
116 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και
ρήτρες  αναθεώρησης  τιμών  ή  προαιρέσεις,  επιτρέπεται  η  τροποποίηση  της  σύμβασης  χωρίς  νέα  διαδικασία
σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να
ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση
της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).

117 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με
το άρθρο 6 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) του παραρτήματος Ι της παρούσας, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και  με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016118

γ). Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016 και την με αριθμό Κοινή

Υπουργική Απόφαση 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969Β/22-03-2017).  

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

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

5.1.3    Η  ημέρα  εργασίας   δεν  υπολογίζεται  ως  ημέρα  επιφυλακής.   Η  έναρξη   και  η  λήξη  της
επιφυλακής θα γίνεται  με απόφαση της υπηρεσίας. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος119 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-
βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμ-
φωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης,  λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  Οι  αναλυτικοί  ειδικοί  όροι  εκτέλεσης της σύμβασης
εμπεριέχονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβα -
σης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρή-
τρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης

118 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για  την  εφαρμογή  της  ως  άνω  κράτησης   εξαρτάται  από  την  έκδοση  της  κοινής  απόφασης  του  Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

119 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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προθεσμίας  επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που πα-
ρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για  υπέρβαση  της  συνολικής  διάρκειας  της  σύμβασης  και  δύνανται  να  ανακαλούνται  με  αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρα-
σχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι
το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ -
πτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης120 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση),  να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  της  αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

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

120 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1.  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  την
Υποδ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας-Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων  η  οποία και  θα εισηγείται   στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο/Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132
του ν. 4412/2016.  Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης τεχνικού εξοπλισμού, λόγω ανωτέρας βίας, είναι
δυνατή  μετά  από  σύνταξη  πρωτοκόλλου  της  Επιτροπής  Παραλαβής  και  με  εξοπλισμό  ισότιμων
προδιαγραφών της μελέτης του έργου .  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16, σε
συνδιασμό με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Αποχιονισμού , ανά χειμερινή περίοδο.  

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

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

6.2 Διάρκεια σύμβασης121 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  από 1-11-2017 ή σε περίπτωση υπέρβασης  της ημερομηνίας
ισχύει η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 30-4-2020. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από  τη  λήξη  της  διάρκειάς  της,  σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  που  δεν  οφείλονται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου122. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή,  αν λήξει  η παραταθείσα,  κατά τα ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος123  Αν οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.2.3.  Ως χειμερινή περίοδος θεωρείται  η περίοδος από την 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους (ή από
την υπογραφή της σύμβασης για το 2017) μέχρι την 30 η Απριλίου του επομένου έτους (2018, 2019,
2020),  με μέγιστη περίοδο επιφυλακής 90ημέρες και ελάχιστη 50 ημέρες ανά χειμερινή περίοδο  .  Σε
κάθε  περίπτωση  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  132  του  ν.  4412/06,  περί  “Τροποποίησης
σύμβασης”.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  και  τμηματικά  από  επιτροπή
παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  εδάφιο  δ’  του  άρθρου  221124 του  ν.
4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

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

άλλως  τυχόν  παράταση  -τροποποίηση  υπόκειται  στις  προϋποθέσεις  και  τους  όρους  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016 

123 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
124 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν τα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης (Τ.Μ.) Α-2, Α-4, Α-5 και Α-6
μπορούν να παραληφθούν  και τμηματικά εντός της εκάστοτε περιόδου επιφυλακής.  Το χρονικό διάστημα
μεταξύ δύο τμηματικών παραλαβών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες
ενώ  η  εκάστοτε  ετήσια  συγκεντρωτική  παραλαβή  κατά  περίοδο,  θα  γίνεται  με  το  τέλος  της  περιόδου
επιφυλακής.

Με την συγκεντρωτική παραλαβή ανά αποχιονιστική περίοδο, γίνεται και η παραλαβή της επιφυλακής όπως
ορίζονται στα άρθρα του Τ.Μ. Α-1, Α-3 και Α-7.

Η παραλαβή των υλικών όπως περιγράφονται στα άρθρα του Τ.Μ. Α-8, Α-9 και Α-10 γίνεται με την έναρξη
της  περιόδου  επιφυλακής  (1η Νοεμβρίου  ή  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  για  τα  έτη  2017-2018  και
αναλόγως για τις επόμενες περιόδους).    

Η  παραλαβή  θα  στηρίζεται  στο  ημερολόγιο  του  έργου,  στις  Συγκεντρωτικές  καταστάσεις  κίνησης
μηχανημάτων τα οποία θα συντάσει  ο Επόπτης,  σύμφωνα με την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
του παραρτήματος Ι της παρούσας.   

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

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

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

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

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων125. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση126 

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

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

125 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
126 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής127 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμών μονάδος από τις οποίες προέκυψε η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης.  

Κατερίνη 24-8-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ

ΠΙΕΡΙΑΣ

Τριανταφυλλιά Πιπιλιάνου  
Πολιτικός Μηχανικός

Τριανταφυλλιά Πιπιλιάνου  
Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης  Μαυρίδης 
Πολιτικός  Μηχανικός  ΤΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 1563/2017, πρακτικό 29/29-08-2017, με ΑΔΑ 6ΥΥΩ7ΛΛ-ΨΔΨ απόφαση της Οικονομι-

κής Επιτροπής της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Αβραμίδης Ευστάθιος
2. Θωμαΐδης Παύλος
3. Καρατζιούλα Νίκη
4. Μήττας Χρήστος

5. Μπάτος Σωτήριος
6. Τζηρίτης Δημήτριος
7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος
8. Μούρνος Δημήτριος

127 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (24-8-17)

ΕΡΓΟ :  «Αποχιονισμός  εθνικού  και  επαρχιακού
οδικού  δικτύου  της  ΠΚΜ  (συνεχιζόμενο  έργο
2013ΕΠ00800026)»/μίσθωση μηχανημάτων για τον
αποχιονισμό  εθνικού  και  επαρχιακού  οδικού
δικτυού Π.Ε. Πιερίας για τα έτη 2017, 2018, 2019)»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΜΟΙΒΗ  :  256.000,00  €  (με
ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 508

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι / ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

1. ΕΕΕΣ
2. Τεχνική Περιγραφή 
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
5. Προϋπολογισμός 
6. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνικής Προσφοράς 
7. Έντυπο  Οικονομικής Προσφοράς
8. Κατ/γος Συν/νων Εγγρ. στον Υποφάκελο Δικαιολογ. Συμμετ./Τεχνικής 

Προσφοράς
9. Σχεδίο Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 
10. ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ  31 - 07 - 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΒΑϊΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΣΕ ΔΤΕ ΠΕ Πιερίας

ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ.Τ.Ε. ΠΕ Πιερίας

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε.

Εγκρίθηκε με την αρ. πρ. 319926(1390)οικ/31-07-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-8-17) Απόφαση της
ΥΠΟΔ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Ι

 

ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας
που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ  μετά τη δημοσίευση του διαγωνισμού στην ΕΕΕΚ
και τον προσδιορισμό του φύλλου δημοσίευ στης ΕΕΕΚ.

Το  περιεχόμενο  του  ΕΕΕΣ  ως  αρχείου   PDF,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  θα  αναρτηθεί   ξεχωριστά  ως
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης μετά τα  παραπάνω. Το αρχείο XML  θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη

 σχετική απάντηση τους.
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο  της  σύμβασης είναι  η  παροχή υπηρεσιών  αποχιονισμού Εθνικού και  Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τα τις
αποχιονιστικές περιόδους 2017, 2018, 2019.

Το  πρόγραμμα  αποχιονισμού  περιλαμβάνει  εργασίες  αποχιονισμού  και  αλατοδιανομής,
απεγκλωβισμού οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προκύπτουν Εθνικό και  Επαρχιακό  Οδικό Δίκτυο από τις  χιονοπτώσεις  και  τα
ακραία  καιρικά  φαινόμενα  τις  χειμερινές  περιόδους  2017-2018,  2018-2019  και  2019-2020  (Άρση
καταπτώσεων, κλπ). 

Ως χειμερινή περίοδος θεωρείται  η περίοδος από την 1      η       Νοεμβρίου έκαστου έτους (ή
από την υπογραφή της σύμβασης  για το 2017) μέχρι  την 30      η       Απριλίου του επομένου έτους
(2018,  2019,  2020),  με  μέγιστη  περίοδο  επιφυλακής  90ημέρες  και  ελάχιστη  50ημέρες  ανά
χειμερινή  περίοδο.     Σε  κάθε περίπτωση ισχύουν οι  διατάξεις  του άρθρου 132 του ν4412/06,
περί  “Τροποποίησης  σύμβασης”  και  του  άρθρου  6  της  ΕΣΥ.  Η  ημέρα  εργασίας   δεν
υπολογίζεται  ως  ημέρα  επιφυλακής.   Η  έναρξη   και  η  λήξη  της  επιφυλακής  θα  γίνεται   με
απόφαση της υπηρεσίας.  

Κατά  το  διάστημα  της  χειμερινής  περιόδου  ο  Πάροχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τους
όρους της σύμβασης που αφορούν την παρουσία και την εργασία των προσφερομένων μηχανημάτων
και  οχημάτων  ενώ  μπορεί  να  αποσύρει  τα  μηχανήματά  του  με  την  λήξη  της  εκάστοτε  χειμερινής
περιόδου για συντήρηση.

Η  εκτέλεση  της  σύμβασης  θα  γίνει  σύμφωνα  τους  όρους  που  αναφέρονται  στα  λοιπά
συμβατικά τεύχη,  με το Σχέδιο Αποχιονισμού και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Οι εργασίες εκτελούνται με τα μηχανήματα :
-  Τρία (3)  αποχιονιστικά  μηχανήματα με λεπίδα αποχιονισμού (με  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΑ) και
αλατοδιανομέα 
- Ένας (1) φορτωτής ή εκσκαφέας - φορτωτής
- Ένα (1) ειδικό όχημα απεγκλωβισμού- ρυμούλκησης 30 t. 
- Ένα (1) όχημα μεταφοράς (φορτηγό)
των  οποίων  τα  απαραίτητα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  υποχρεωτικά  παρελκόμενα  ο  υποχρεωτικός
εξοπλισμός τους και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους αναφέρονται παρακάτω καθώς και στο
Τιμολόγιο  Υπηρεσίας.  Για  την  απόδειξη  των  ελαχίστων  απαιτήσεων  αρκεί  η  άδεια
κυκλοφορίας/χρήσης  ειδάλλως  αν  δεν  αναγράφεται  πουθενά  τότε  απαιτείται  φωτοτυπία  της
Απόφασης Έγκρισης Τύπου.

Ελάχιστες απαιτήσεις μηχανημάτων

Είδος Ισχύς κινητήρα
Διαστάσεις αλλα-

τοδιανομέα
Διαστάσεις λεπί-

δας
Ικανότητα ρυ-

μούλκισης
Αποχιονιστικό 220 PS (ή Hp) 4,0 κυβικών μέτρων 2,70 μ Χ 0,90 μ
Φορτωτής ή εκσκαφέας - 
φορτωτής

70 PS (ή Hp)

Ειδικό όχημα απεγκλωβι-
σμού- ρυμούλκησης 

30 τόνοι 

Ο  Πάροχος  υποχρεούται  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  να  προσκομίσει  τα  μηχανήματα
αποχιονισμού, σε τόπο που θα οριστεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Ή σε θέση που θα υποδειχθεί
από αυτόν (με την έγκριση της υπηρεσίας),  προκειμένου να ελεγχθούν  τα τεχνικά χαρακτηριστικά,  η
καλή κατάσταση, ο πρόσθετος εξοπλισμός κλπ. από την Επιτροπή Παραλαβής.  Σε περίπτωση κατά την
οποία προκύψει, ότι κάποιο από τα μηχανήματα δεν εκπληρώνει τους όρους της παρούσας ο Πάροχος
είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει άμεσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ως  έδρες  επιφυλακής  των  αποχιονιστικών  μηχανημάτων  ορίζονται  οι  θέσεις  που  αναφέρονται  στον
παρακάτω πίνακα:
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α/α ΕΤΟΣ ΕΔΡΑ
ΑΠΟΧΙΟ-
ΝΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ή
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣΕιδικ
ό όχημα

απεγκλωβισμού-
ρυμούλκησης

Ειδικό όχημα 
απεγκλωβισμού-
ρυμούλκησης

ΦΟΡΤΗΓΟ

1 2017 Κατερίνη Τρία (3) Ένα  (1) Ένα  (1) Ένα  (1)

2 2018 Κατερίνη Τρία (3) Ένα  (1) Ένα  (1) Ένα  (1)

3 2019 Κατερίνη Τρία (3) Ένα  (1) Ένα  (1) Ένα  (1)

Ή σε θέση που θα υποδειχθεί από τον Πάροχο και θα εγκριθεί από την υπηρεσία. Σε συνεχή επιφυλακή θα
βρίσκονται όλα τα αποχιονιστικά και ο φορτωτής. Όλα τα μηχανήματα και τα οχήματα θα ενεργοποιούνται
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και σύμφωνα και με το εγκεκριμένο σχέδιο Αποχιονισμού.
Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την προμήθεια:

Για  το έτος 2017:   Σύστημα αποτελούμενο  από  δύο κινητά  αναδιπλούμενα  τρέιλερ με  ενσωματω-
μένους φωτεινούς σηματοδότες 3 πεδίων τεχνολογίας LED για χρήση ρύθμισης κυκλοφορίας σε περι-
πτώσεις προσωρινής εκτροπής κυκλοφορίας λόγω έντονης χιονόπτωσης ή ατυχήματος. Ο κάθε σηματο -
δότης θα αποτελείται από 3 φανούς τεχνολογίας LED οι οποίοι θα εξασφαλίζουν υψηλή ευκρίνεια ακόμα
και σε συνθήκες με έντονη ηλιοφάνεια. Η τροφοδοσία τους μπορεί θα γίνεται από δύο μπαταρίες τουλάχι -
στον 50  Ah, οι οποίες και θα περιλαμβάνονται. Η επικοινωνία τους θα γίνεται ασύρματα σε απόσταση
τουλάχιστον 400 μέτρα σε ευθεία χωρίς εμπόδια. Η φωτεινότητα θα πρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα ώστε
να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ευκρίνεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
1. Δύο (2) σηματοδότες σε ένα τρέιλερ έκαστος
2. Ρυθμιζόμενη αυτόματα ένταση φωτεινότητας: 
3. Πηγή φωτεινότητας: LED - Ligh Emitting Diodes (φωτοεκπέμπουσα δίοδος)
4. Διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον: 1 - 80 sec / 5 - 400 sec
5. Τροφοδοσία: 12 Volt dc
6. Τρόπος συνδεσμολογίας με την κεντρική μονάδα με καλώδιο (συγχρονισμός quartz)
7. Ενδείξεις λειτουργίας για λάμπες LED και μπαταρία
8. Ελάχιστη Αυτονομία ενδεικτικά: 6 ημέρες με μπαταρία 50 Ah
9. Κεντρική ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή
10. Διακόπτης ON /OFF
11. Διάμετρος φανών: Ø 200 mm

Για το έτος 2019:   Ανταλλακτικά για τα αποχιονιστικά της Υπηρεσίας (μπαταρίες, λάμες Hardox 450 και
ακρολέπιδα ισοπεδωτή γαιών) και αλυσοπρίονο για την κοπή πεσμένων δέντρων και κλαδιών εντός των
οδών. Ο Πάροχος έχει  περιθώριο να τα προσκομίσει  έως και  δέκα (10) ημέρες,  μετά την έναρξη της
χειμερινής περιόδου 2019-2020. Τα εργαλεία και τα ανταλλακτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα
. 
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Ανταλλακτικά Μηχανημάτων Έργου αποχιονισμούς και εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται
σε αποχιονισμούς

α/α Περιγραφή Ποσότητα

1

Αλυσοπρίονο νέας γενιάς για κοπή ξύλου 
Κινητήρας 2-χρονος περίπου 35cc ισχύος 2,0hp - 1,5Kw με καταλύτη.
Καύσιμο - αμόλυβδη βενζίνη με λάδι 2Τ
Σύστημα εύκολης εκκίνησης
Λάμα 40cm τύπου
Αυτόματη λίπανση της αλυσίδας - ρυθμιζόμενη μεταλλική αντλία λαδιού.
Φρένο αλυσίδας για άμεση απενεργοποίηση της αλυσίδας.
4 μεταλλικά αντιδονητικά ελατήρια
Ενισχυμένος επαγγελματικός συμπλέκτης
Προεταντήρας ρύθμισης της αλυσίδας (εξωτερικά)
Μεγάλο καπάκι δεξαμενής καυσίμου για εύκολη πλήρωση.
Δοχείο καυσίμου 0.4 ltr.

1

2 Μπαταρίες για τα αποχιονιστικά της Υπηρεσίας 12V - 180 Ah 4

3
Ζεύγος λάμες 13ών οπών και μήκους 1,80 m έκαστη, για χρήση στους ισοπεδωτές 
γαιών και αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια

2

4
Λάμα αποχιονιστικού από αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής HARDOX 450, μή-
κους 1,10 x 0.20 m έκαστη και πάχους 20 mm, για χρήση στα αποχιονιστικά της 
Υπηρεσίας μας, με 10 κοχλίες και περικόχλια έκαστη

3

Όλα τα προσφερόμενα είδη όλων των ετών θα πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιμοποίητα και σε άψογη
κατάσταση,  συνοδευόμενα  από έγγραφο-δελτίο  αποστολής  του  προμηθευτή  και  θα  παραλαμβάνονται
από την αρμόδια επιτροπή Παραλαβής . 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 Το  Σχέδιο  Αποχιονισμού,  συντάσσεται  ανά  έτος,  και  εγκρίνεται  από  την  Υπηρεσία  και
παραδίδεται  φωτοαντίγραφο στον Πάροχο. Με μέριμνα του Παρόχου σε κάθε μηχάνημα – όχημα θα
φυλάσσεται ένα απλό φωτοαντίγραφο του Σχεδίου Αποχιονισμού.   
 Όλα τα μηχανήματα θα ελέγχουν από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τα κατατεθειμένα
δικαιολογητικά  και  την  παρουσίαση  των  πρωτοτύπων  αδειών  κυκλοφορίας  και  φωτοτυπιών  των
Αποφάσεων εγκρίσεων τύπου όταν δεν αναγράφονται  στην άδεια οι  βασικές διαστάσεις αλατιέρας
και λεπίδας. Σε περίπτωση μη αναγραφής τους στην έγκριση τύπου ο έλεγχος θα γίνετε σύμφωνα με
πρόσφατη Έκθεση Αυτοψίας (μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ αυτοψίας και ελέγχου ένα (1) έτος).
  Μετά την υπογραφή σύμβασης ο Πάροχος υποχρεούται να προσέλθει στην Υπηρεσία συνοδεία
των χειριστών του και να λάβει προφορικά γνώση των κατά την Υπηρεσία επικίνδυνων σημείων του
οδικού δικτύου και κατά την κρίση του να προβεί σε αναγνώριση τμήματος του ή σημείων αυτού τα
οποία  κρίνει  ότι  χρίζουν  ιδιαίτερης  προσοχής  από  τους  χειριστές  των  μηχανημάτων  κατά  την
εκτέλεση της εργασίας τους. 
 Απαγορεύεται η  απουσία  των  μηχανημάτων  κατά  όλη  τη  διάρκεια  της  ετήσιας  περιόδου
επιφυλακής  της  σύμβασης.  Εξαιρείται  το  όχημα  απεγκλωβισμού  –  ρυμούλκισης,  ο  φορτωτής  ή
εκσκαφέας-φορτωτής και το φορτηγό με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμα εντός 2 ωρών από
την στιγμή που θα κληθεί ο Πάροχος με όποιο πρόσφορο μέσο από τον Υπεύθυνο Εφαρμογής του
Σχεδίου Αποχιονισμού (ή τον αναπληρωτή του) για την χρήση του. 
 Υποχρεούται  ο  Πάροχος  να  αντικαταστήσει άμεσα  κάθε  μηχάνημα  –  όχημα  εάν  εμφανισθεί
βλάβη, που δεν επισκευάζεται σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα. Η απουσία μηχανημάτων, πέραν
των  ποινικών  ρητρών,  δίδει  το  δικαίωμα  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  να  εφαρμόσει  τις  σχετικές
διατάξεις για την έκπτωση του Παρόχου.
 Ο Πάροχος πρέπει  να  λάβει  όλα τα αναγκαία μέτρα για την  αποφυγή ζημιών   στο οδόστρωμα
(τάπητα κυκλοφορίας), στα στοιχεία ασφαλείας (κράσπεδα, ρείθρα, μάτια γάτας, στηθαία ασφαλείας
κλπ),  της  κατακόρυφης  σήμανσης  και  άλλων  στοιχείων  της  οδού.  Απαίτηση  για  εξοπλισμό
παράκαμψης εμποδίων στη λεπίδα.
 Οι  έγγραφες   εντολές  της  Δ/νουσας Υπηρεσίας  προς τον  Ανάδοχο,  για  έναρξη  και  πέρας των
εργασιών  έκτακτου  φαινομένου  -  αποχιονισμού,  κοινοποιούνται  άμεσα  (είτε  τηλεφωνικά  είτε  με
αποστολή τηλεομοιοτύπου). 
 Γενικά  ο  Πάροχος  υποχρεούται  να  ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  απαιτήσεις  των  επί  μέρους
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εργασιών  όπως  καθορίζονται  στους  όρους  δημοπράτησης.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί
αδυναμία  του Παρόχου να  ανταποκριθεί  σε  υποχρεώσεις  του,  με  ευθύνη  του,  θα   καταλογίζονται  σε
βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα αναφερόμενα στους όρους της ΕΣΥ του έργου.
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναμία του Πάροχος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του,  όπως αυτές  καθορίζονται  στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών,  με
ευθύνη  του,  σε  βαθμό  που  να  δημιουργείται  λειτουργικό  πρόβλημα  στο  πρόγραμμα  υλοποίησης  της
σύμβασης-αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση   διατάξεις.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  της  σύμβασης,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  τεύχη
δημοπράτησης που ορίζονται στην Προκήρυξη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών,
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή των εργασιών. Οι
τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών,
καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί  να θεμελιωθεί,  που να έχει  σχέση με το είδος και  την
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα κάτωθι :

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37
του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά της εν
λόγω υπηρεσίας, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις,
που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Κατά  συνέπεια,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Κώδικα  Νόμων  για  Τελωνειακό
Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση της σύμβασης ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού
που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το
δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.

Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης
δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα από το
εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη
Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται
αναλυτικότερα  στα  Ν.Δ.  4486/66  (ΦΕΚ  131Α')  και  453/66  (ΦΕΚ  16Α)  περί  τροποποίησης  των
φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο
φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53
(ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).

1.1.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας,  μεταφοράς  στους  τόπους  ενσωμάτωσης,  αποθήκευσης,
φύλαξης,  επεξεργασίας  και  προσέγγισης  όλων  των  αναγκαίων  κυρίων  και  βοηθητικών  υλικών
ενσωματωμένων  και  μη,  μετά  των  απαιτούμενων  φορτοεκφορτώσεων,  ασφαλίσεων  μεταφορών,
χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων. 

1.1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλίσεων  (στο
Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς
οργανισμούς  κλπ.),  δώρων  εορτών,  επιδόματος  αδείας  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινού,
εξαιρεσίμων,  νυκτερινών  κλπ.  του  κάθε  είδους  προσωπικού  (επιστημονικού  διευθύνοντος  την
εκτέλεση της σύμβασης, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων,
των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου
ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού σύμφωνα με
τις  διατάξεις  περί  Ι.Κ.Α.  ανεξάρτητα  αν  η  εν  λόγω  υπηρεσία  εκτείνεται  εντός  ή  εκτός  της
ασφαλιστικής  περιοχής Ι.Κ.Α και  τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.  ή το Τ.Σ.Α.  κλπ όλου του
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εργατοτεχνικού  και  λοιπού  προσωπικού  που  απασχολείται  στα  εργοτάξια  και  τους  λοιπούς
χώρους εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόμενη
υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις.

1.1.4 Οι  δαπάνες  για  την  εξεύρεση  χώρων  (ενοικίαση  ή  αγορά),  την  κατασκευή,  την
οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Παρόχου, με όλες τις
απαιτούμενες  εγκαταστάσεις  και  συνδέσεις  παροχής  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος,  τηλεφώνου,
αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

Οι  δαπάνες  για  ενοικίαση  και  διαμόρφωση  μεγάλων  χώρων  εκτός  της  οδού  για  την
χρησιμοποίηση τους για την αποθήκευση, φύλαξη και εξυπηρέτηση των ειδικών αποχιονιστικών
μηχανημάτων  και  του αλατιού.  Στους πιο  πάνω χώρους θα  πρέπει  να  γίνει  με  δαπάνες  του
Παρόχου  κατάλληλη  διαμόρφωση  και  περίφραξη  και  εν  συνεχεία,  επίσης  με  δαπάνες  του
Παρόχου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση  αργού  υλικού  της  Π.Τ.Π.  0-150  ή  κατάλληλου
αμμοχάλικου κλπ.

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς
και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση της σύμβασης και αποκατάστασης του χώρου
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.

1.1.6 Οι  δαπάνες  για  κάθε  είδους  ασφαλίσεις  εργαζόμενου  προσωπικού,  μεταφορών,
μεταφορικών  μέσων,  μηχανημάτων,  εγκαταστάσεων  κλπ. για  την  περίπτωση  πρόκλησης
ατυχήματος  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  καθώς  και  όλες  οι  άλλες  ασφαλίσεις,  που
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.

1.1.7 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της
οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των
όμορων  κατασκευών  προς  τους  χώρους  εκτέλεσης  της  σύμβασης  και  πρόληψης  ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε
ρέματα-ποτάμια κλπ. 

1.1.8 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου
εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα
μισθώματα,  η  μεταφορά,  η  συναρμολόγηση,  η  αποθήκευση,  η  φύλαξη  και  η  ασφάλισή  τους,  η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται
η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε
είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση
μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά
κλπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των
εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για
λειτουργία  (έστω  και  αν  δε  χρησιμοποιούνται)  για  την  αντικατάσταση  άλλων  μηχανημάτων  σε
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.9 Οι  δαπάνες  από  επιβεβλημένες  καθυστερήσεις,  μειωμένες  αποδόσεις  και  μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του ,
από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς, από την
ανάγκη εκτέλεσης της σύμβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων.

1.1.10 Οι δαπάνες των κάθε είδους διευθετήσεων και μέριμνας ώστε να προστατεύονται οι
υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα
του Τιμολογίου.

1.1.11 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία της σύμβασης,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

1.1.12 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της εκτέλεσης, του χώρου της παρεχόμενης
υπηρεσίας καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς αυτή αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και
η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και  ελεύθερου από οποιεσδήποτε
κατασκευές και εμπόδια.

1.1.13 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται  από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και οι
δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Πάροχος του
έργου.
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1.1.14 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε
είδους  βλάβης  ή  μη  συνήθους  φθοράς  που  θα  προκληθούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης
(περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των
συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  νομικών  διατάξεων  και  γενικότερα  σε
υπαιτιότητα του Παρόχου.

1.1.15  Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και
λειτουργία των μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης περιλαμβανομένων όλων
των  απαιτούμενων  προς  τούτο  υλικών  -αναλώσιμων  και  μη  -  καυσίμων,  λιπαντικών,  των
προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.

1.1.16 Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της  προκήρυξης,  συμφωνητικών  και  γενικά  όλες  οι
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης της σύμβασης.

1.2    Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%).

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ Α-1:   ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ   

Για την μίσθωση αποχιονιστικού μηχανήματος, που θα ικανοποιεί  τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως :

Α.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ        ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το αποχιονιστικό μηχάνημα θα έχει  κινητήρα με  ιπποδύναμη 220 ίππων  και  άνω,  θα  έχει  κίνηση  σε
τέσσερις (4) τροχούς και θα φέρει επ' αυτού, κατάλληλα συνδεδεμένα και προσαρμοσμένα, τα παρακάτω
παρελκόμενα:

 Αποχιονιστική  λεπίδα με  μεταλλικά  ακρολέπιδα,  εγκατεστημένη  στο  εμπρόσθιο  τμήμα  του
μηχανήματος, υδραυλικά συνδεόμενη και χειριζόμενη από την καμπίνα του χειριστού, με δυνατότητα
περιστροφής και λειτουργίας αριστερά και δεξιά, με ελάχιστο πλάτος 2,70       μέτρων   και ελάχιστο
ύψος  0,90  μέτρου  .  Η  υπόψη  λεπίδα  θα  φέρει  τις  απαραίτητες  διατάξεις  απορρόφησης
κραδασμών, θα είναι  πλήρως  συντηρημένη  και  σε  άψογη  κατάσταση λειτουργικότητας  και  θα
πληροί  όλους  τους  κανόνες  ασφάλειας.  Θα διαθέτει  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό παράκαμψης
εμποδίων.  Ο  Πάροχος  οφείλει  επίσης  να  τηρεί,  με  μέριμνα  και  δαπάνες  του  που  έχουν
υπολογισθεί  και  συμπεριληφθεί  ανοιγμένες  στην  τιμή  μονάδος  του  παρόντος  άρθρου,  ικανό
απόθεμα μεταλλικών ακρολέπιδων  προς  αντικατάσταση  των  φθειρόμενων  κατά  τη  διεξαγωγή
του αποχιονισμού.

 Αλατοδιανομέα με  ιμάντα  μεταφοράς  ή  κοχλία,  χωρητικότητας  τουλάχιστον  τεσσάρων  (4)
κυβικών  μέτρων   με  δυνατότητα  ρύθμισης  του  πλάτους  διασποράς  και  της  ποσότητας  του
διανεμομένου αλατιού, εγκατεστημένου στην καρότσα του μηχανήματος, πλήρως συντηρημένο και
σε άψογη κατάσταση λειτουργικότητας. Ο αλατοδιανομέας θα πρέπει να είναι χειριζόμενος από την
καμπίνα του χειριστή και θα μπορεί να συμπλέκεται αυτόματα χωρίς την αναγκαστική στάση του
μηχανήματος.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

-  Συρματόσχοινα ρυμούλκησης

-  Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και ένα πίσω

-  Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω

-  Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη)

-  Σήματα σήμανσης αποχιονισμού

Γ. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Η επιφυλακή του αποχιονιστικού μηχανήματος (ανά χειμερινή περίοδο όπως περιγράφεται στην
Τεχνική  Περιγραφή),  θα  περιλαμβάνει  την  παραμονή  του  μηχανήματος,  πλήρως  εφοδιασμένου  και
εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση  που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού
για χρονικό διάστημα όπως ορίζεται στα τεύχη της σύμβασης.  Κατά την  περίοδο αυτή, δεν απαιτείται η
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παρουσία  στον  τόπο  επιφυλακής  του  χειριστού  του  μηχανήματος,  έχουν  όμως  υπολογιστεί  και
συμπεριληφθεί ανηγμένες στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου, οι  δαπάνες που απαιτούνται  για
την αποθήκευση του  μηχανήματος  (κατά  προτίμηση σε στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και  την
περιοδική, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού,
για  έλεγχο  του  μηχανήματος,  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  επιθυμητή  κατάσταση  πλήρους
ετοιμότητας  καθώς  και  όλες  οι  δαπάνες  κάθε  είδους,  που  απαιτούνται  για  την πλήρως τελειωμένη
εργασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

Επίσης περιλαμβάνει τον χρόνο ενημέρωσης από την Υπηρεσία του Παρόχου και του χειριστή
περί του οδικού δικτύου που θα απαιτηθεί να αναλάβει εργασία και επισκέψεις κατά την κρίση του
στα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. 

(Τιμή  για  την  μίσθωση  ενός  ειδικού  αποχιονιστικού  μηχανήματος,  σε  συγκεκριμένη  θέση
επιφυλακής,  για  μία  (1)  ημερολογιακή  ημέρα  επιφυλακής,  εφόσον  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  δεν
εκτελούνται  εργασίες  αποχιονισμού οι  οποίες   αποτιμώνται  ιδιαίτερα σύμφωνα  με  το  άρθρο Α-2
του  παρόντος,  περιλαμβανομένων  όλων  των  κάθε  είδους  δαπανών,  που  απαιτούνται  για  την
πλήρη ετοιμότητα του μηχανήματος, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης).

ΕΥΡΩ : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (80,00 €)

ΑΡΘΡΟ Α-2:   ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ   

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την  εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και  του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού και
αλατοδιανομής,  στα  οδικά  τμήματα  που  θα  ορίζονται  στο  σχέδιο  αποχιονισμού  και  την  τεχνική
περιγραφή  και  θα  συγκεκριμενοποιούνται  κατά  περίπτωση  από  την  Υπηρεσία,  ανάλογα  με  τις
υφιστάμενες  ανάγκες,  οποιαδήποτε  ώρα  και  μέρα,  αργίες,  εξαιρέσιμες  κ.λ.π.,  του  Παρόχου
υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος,
εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την
συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση αλατιού.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που
αρχίζει με την παρουσία των χειριστών στις θέσεις επιφυλακής τους μετά από εντολή της Υπηρεσίας
(ύστερα  από  τις  σχετικές  προγνώσεις-ΕΜΥ,  κλπ,  εντολές  της  Πολιτικής  Προστασίας  κ.α)  και
περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας
και στον εύλογο χρόνο επιστροφής τους  στο χώρο  στάθμευσης.

Επίσης περιλαμβάνεται ανηγμένη η εκτέλεση εργασίας φόρτωσης του αλατιού στους αλατοδιανομείς
του  Παρόχου ή της Υπηρεσίας  οποιαδήποτε  μέρα και  ώρα,  αργίες και εξαιρέσιμες  με  φορτωτή  ή
εκσκαφέα φορτωτή του Παρόχου. 

Η εντολή της Υπηρεσίας και άρση αυτής δίδεται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) όπως
προβλέπεται στο Σχέδιο Αποχιονισμού. Σε επείγουσες  περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται
τηλεφωνικά και να επιβεβαιώνονται κατόπιν από την Υπηρεσία εγγράφως.

       Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται:

           α). η παραμονή των χειριστών στις θέσεις επιφυλακής, 

           β). η ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του Παρόχου ή ύστερα από εντολή της

           Υπηρεσίας, διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης των μηχανημάτων, 

           γ). εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής,

           δ). Την αναμονή για τη φόρτωση του αλατιού

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι  δαπάνες κάθε είδους ακόμα και
αν  δεν  αναφέρονται  ρητώς,  που  απαιτούνται  για  την  πλήρως  τελειωμένη  εργασία  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης. 

(Τιμή  για  1  ώρα  εργασίας  αποχιονιστικού  μηχανήματος  πλήρως  εφοδιασμένου  και  εξοπλισμένου,
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία,
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης)

ΕΥΡΩ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  (120,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ Α-3:   ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ Ή ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ  

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την  εργασία (απασχόληση  του  μηχανήματος  και  του  χειριστού  του)  για  εκτέλεση  αποχιονισμού  –
καθαρισμού οδοστρωμάτων, στα οδικά τμήματα που θα ορίζονται  στο σχέδιο αποχιονισμού και  την
τεχνική περιγραφή και  θα συγκεκριμενοποιούνται  κατά περίπτωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π.  Επίσης
στην εργασία περιλαμβάνεται η αναμόχλευση του αλατιού στις θέσεις εναπόθεσης.  

Ο  Παρόχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα
με  τις  ισχύουσες  σχετικές  διατάξεις,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  αδιάκοπη  απασχόληση  του
μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την
αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση αλατιού. 

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που
αρχίζει με την παρουσία των χειριστών στις θέσεις επιφυλακής τους μετά από εντολή της Υπηρεσίας
(ύστερα  από  τις  σχετικές  προγνώσεις-ΕΜΥ,  κλπ,  εντολές  της  Πολιτικής  Προστασίας  κ.α)  και
περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας
και στον εύλογο χρόνο επιστροφής τους  στο χώρο  στάθμευσης. 

Η  εντολή  της  Υπηρεσίας  και  άρση  αυτής  δίδεται  εγγράφως  μέσω  τηλεομοιότυπου  (FAX)  όπως
προβλέπεται  στο Σχέδιο Αποχιονισμού. Σε  επείγουσες  περιπτώσεις οι  εντολές μπορεί  να δίνονται
τηλεφωνικά και να επιβεβαιώνονται κατόπιν έγκαιρα από την Υπηρεσία εγγράφως.

       Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται:

           α) η παραμονή των χειριστών στις θέσεις επιφυλακής, 

           β) η, ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του Παρόχου ή ύστερα από εντολή της 

               Υπηρεσίας, διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης των μηχανημάτων,

           γ) εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού και καθαρισμού οδοστρωμάτων, 

          δ). Αναμόχλευση αλατιού. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

-  Συρματόσχοινα ρυμούλκησης

-  Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και ένα πίσω

-  Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω

-  Αντιολισθητικές αλυσίδες (διπλά ζεύγη ανάλογα με την κίνηση του οχήματος)

-  Σήματα σήμανσης αποχιονισμού

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι  δαπάνες κάθε είδους ακόμα και
αν  δεν  αναφέρονται  ρητώς,  που  απαιτούνται  για  την  πλήρως  τελειωμένη  εργασία  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης. 

(Τιμή  για  1  ώρα  εργασίας  φορτωτή  πλήρως  εφοδιασμένου  και  εξοπλισμένου,  περιλαμβανομένων
όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης)

ΕΥΡΩ : ΕΞΗΝΤΑ ΈΝΑ   (61,00 €) 

ΑΡΘΡΟ  Α-4  :  ΜΙΣΘΩΣΗ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ  -        ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ  ΒΑΡΕΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 30      t

Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης βαρέων οχημάτων για την εκτέλεση εργασίας
ρυμούλκησης  βαρέων  οχημάτων  ικανότητας  ρυμούλκησης  τουλάχιστον  30t.  Περιλαμβάνεται  ο
απεγκλωβισμός  οχημάτων  και  η  μεταφορά  τους  με  ασφάλεια  και  χωρίς  να  προκληθούν  φθορές  στα
στοιχεία της οδού από το σημείο ακινητοποίησης μέχρι την θέση ή τις θέσεις που θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία.

Με  μέριμνα  και  ευθύνη  αναδόχου,  το  όχημα  απεγκλωβισμού  πρέπει  να  είναι  σε  καλή  κατάσταση
λειτουργίας,  να  διαθέτει  σε  αρίστη  κατάσταση ανυψωτικό  εξοπλισμό και  ανυψωτικά  εξαρτήματα  με
όλους τους  μηχανισμούς ασφαλείας  και  να  το  χειρίζεται  από κατάλληλα εκπαιδευμένο  και  έμπειρο
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προσωπικό.
Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους  περιλαμβάνονται: 

-  Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω

-  Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω

-  Αντιολισθητικές αλυσίδες (διπλά ζεύγη ανάλογα με την κίνηση του οχήματος)

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με το ξεκίνημα της μετακίνησης του
οχήματος ρυμούλκησης από τον χώρο στάθμευσης αν είναι εντός της Περιφερειακής ενότητας Πιερίας ή με
την είσοδό του εντός των εδαφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του χειριστή προς το
σημείο υπόδειξης και περαιώνεται με την άφεση του μεταφερόμενου οχήματος στον υποδεικνυόμενο από
την  Δ/νουσα  Υπηρεσία  χώρο.  Οι  εντολές  της  Υπηρεσίας  για  έναρξη  και  περαίωση  μίσθωσης
(απασχόλησης),  δίδονται  εγγράφως  μέσω  τηλεομοιότυπου  (FAX)  προς  τον  πάροχο.   Σε  επείγουσες
περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την
Υπηρεσία.

Στον χρόνο μίσθωσης (απασχόλησης) του μηχανήματος περιλαμβάνονται:

α) η μετάβαση από τον χώρο στάθμευσης αν είναι εντός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ή από τον
χρονικό όριο που εισέρχεται εντός των ορίων ευθύνης της Π.Ε. Πιερίας μέχρι την περιοχή επέμβασης με τον
χειριστή, η εκτέλεση εργασιών απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης και η τυχόν  παραμονή του μηχανήματος και
του χειριστή σε προκαθορισμένες θέσεις σε πλήρη ετοιμότητα.

β) στην εργασία δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά με οποιονδήποτε τρόπο κανενός οχήματος παρά μόνο ο
απεγκλωβισμός – ρυμούλκηση για την διάνοιξη των οδών και μεταφορά οχημάτων μόνο για όσο απαιτείται
για  την  διευκόλυνση  της  κυκλοφορίας  ή  για  την  διευκόλυνση  μεταφοράς  τραυματιών.  Εξαιρούνται  τα
αποχιονιστικά της ΥΠΟΔΤΕ ΠΕ Πιερίας αν για οποιονδήποτε λόγο τεθούν εκτός λειτουργίας για τα οποία
επιτρέπεται η μεταφοράς τους στην έδρα του αμαξοστασίου της Υπηρεσίας ή σε συνεργείο επισκευής που
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 α) οι δαπάνες συντήρησης για την καλή και ασφαλή  λειτουργία του μηχανήματος, του ανυψωτικού και
λοιπού εξοπλισμού αυτού.

 β) κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω και απαιτείται για την πλήρως περαιωμένη εργασία
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

γ) δεν περιλαμβάνεται η μέχρι 2ώρου υστέρηση εκτέλεσης της εντολής της Υπηρεσίας η οποία βαρύνει τον
πάροχο.

(Τιμή  για  μία  ώρα μίσθωσης του ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης βαρέων οχημάτων
και  τη  μεταφοράς τους  όπως περιγράφεται  ανωτέρω,  περιλαμβανομένων όλων των δαπανών,  που
απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης).

ΕΥΡΩ :  ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (170 €) 

 ΑΡΘΡΟ Α-5 : ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Μίσθωση  φορτηγού  για  την  εκτέλεση  μεταφοράς  άλατος σε  θέσεις  που  θα  υποδειχθούν  από  την
υπηρεσία.

Με μέριμνα και ευθύνη Παρόχου, το όχημα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να διαθέτει σε
αρίστη  κατάσταση  ανυψωτικό  εξοπλισμό  του  αμαξώματος  (ανατροπή)  με  όλους  τους  μηχανισμούς
ασφαλείας και να χειρίζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους  περιλαμβάνονται: 

-  Περιστρεφόμενοι φάρο κινδύνου κίτρινου φωτός

-  Αντιολισθητικές αλυσίδες (διπλά ζεύγη ανάλογα με την κίνηση του οχήματος)

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την παρουσία του οχήματος και
του  οδηγού  στις  προκαθορισμένες  από  την  Υπηρεσία  θέσεις  και  περαιώνεται  μετά  από  εντολές  της
Υπηρεσίας.  Η  εντολές  της  Υπηρεσίας  για  έναρξη  και  περαίωση  μίσθωσης  (απασχόλησης),  δίδονται
εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) προς τον πάροχο.  Σε επείγουσες  περιπτώσεις οι εντολές μπορεί
να δίνονται τηλεφωνικά και να επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.
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Στην μίσθωση του οχήματος περιλαμβάνονται η μετάβαση του φορτηγού μετά του οδηγού από την έδρα
μέχρι το σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,  η αναμονή φόρτωσης, η μετάβαση σε σημείο που θα
υποδειχθεί  από την Υπηρεσία, η εκφόρτωση και η επιστροφή στην έδρα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

 α) οι  δαπάνες συντήρησης για την καλή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, του ανυψωτικού και
λοιπού εξοπλισμού αυτού.

 β) κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητώς ανωτέρω και απαιτείται για την πλήρως περαιωμένη εργασία
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

γ) δεν περιλαμβάνεται η μέχρι 3ώρου υστέρηση εκτέλεσης της εντολής της Υπηρεσίας η οποία βαρύνει τον
πάροχο.

(Τιμή για ένα τονοχιλιόμετρο μίσθωσης φορτηγού μεταφοράς άλατος όπως περιγράφεται ανωτέρω,
περιλαμβανομένων  όλων  των  δαπανών,  που  απαιτούνται  για  την  πλήρως  τελειωμένη  εργασία,
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης).

ΕΥΡΩ :  ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ (0,15 €) 

ΑΡΘΡΟ Α-6 :    ΦΑΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΩ ΠΑΓΕΤΟΥ

Για την προμήθεια δύο φανών προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης σε περίπτωση ατυχήματος λόγω πα-
γετού. Το σύστημα αποτελείται από δύο κινητά αναδιπλούμενα τρέιλερ με ενσωματωμένους φωτεινούς ση-
ματοδότες 3 πεδίων τεχνολογίας LED. Η φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη
δυνατή ευκρίνεια.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ       ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 Δύο σηματοδότες με αναδιπλώμενο στύλο
 Τρείς φανοί ανά σηματοδότη (Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο)
 Κεντρική ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή
 Διακόπτης ON /OFF
 Δύο μπαταρίες για αυτονομία 8 ημερών (τουλάχιστον 50 Ah)
 Δύο Τρέιλερ με χώρο για τις μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ       ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ)

 Διάμετρος φανών: Φ 200 mm
 Ένταση φωτεινότητας φανών: Ρυθμιζόμενη αυτόματα
 Πηγή φωτεινότητας: LED - Ligh Emitting Diodes (φωτοεκπέμπουσα δίοδος)
 Διάρκεια λειτουργίας: 1 - 99 sec / 5 - 495 sec
 Τροφοδοσία: 12 Volt dc
 Τρόπος συνδεσμολογίας με την κεντρική μονάδα: ασύρματα (συγχρονισμός quartz) 
 Μέγιστη απόσταση χρήσης: 400 m
 Ενδείξεις λειτουργίας: Για λάμπες LED και Μπαταρίας
 Θερμοκρασίες λειτουργίας: -15 °C / +85 °C

(Τιμή για δύο φωτεινούς σηματοδότες σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης).

ΕΥΡΩ : ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (1.750,00 €)  

ΑΡΘΡΟ Α-7 : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων της Υπηρεσίας μας που
χρησιμοποιούνται σε αποχιονισμούς σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή .

(Τιμή για ανταλλακτικά και εργαλεία σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης).

ΕΥΡΩ : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  (2.000,00 €)
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και ει -
δικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η σύμβαση υπηρεσιών της επικεφα-
λίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης,
όπως αναλύονται και με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δι-
κτύου αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

ΑΡΘΡΟ 2°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
11. Η Προϊσταμένη αρχή καλεί αυτόν που με οποιονδήποτε τρόπο αναδείχθηκε τελευταίος “εν δυνάμει
Πάροχος”,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  κατακύρωση,  κατά  τις  διατάξεις  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ
147/8.8.2016/ τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως προσέλθει εντός
προθεσμίας 10 ημερών (άρθρο103 του Ν. 4412/20160 από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής έγ -
γραφης  ειδοποίησης,  προσκομίζοντας  σε  σφραγισμένο  φάκελο  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα
οποία αποσφραγίζονται από την Ε.Δ. και ελέγχονται με την διαδικασία που προβλέπεται.
12. Το είδος και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών αυτών, αναφέρεται  λεπτομερώς στο άρθρο 80
του  Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/  τ.  Α’),  «Δημόσιες  Συμβάσεις  έργων,  προμηθειών και  υπηρε -
σιών».
13. Αν η ισχύς της προσφοράς του τελευταίου μειοδότη έχει λήξει και τούτος δεν συμφωνεί στην πα-
ράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στο δεύ -
τερο κατά σειρά μειοδότη, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.  
14. Με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υπο-
βάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά ,έπειτα από σχετική πρόσκληση, το δε έγγραφο της σύμβα -
σης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του
Ν.4412/2016.
15. Ο Πάροχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η ζητούμενη υπηρεσία, υποχρεούται να προ-
σέλθει εντός δέκα (10) ημερών (άρθρο 105, παρ. 4 του Ν. 4412/2016) από την ημερομηνία κοινοποί-
ησης έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, συνταγμένη κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του
Ν. 4412/2016.
16. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης  χωρίς
το κονδύλιο του Φ.Π.Α.  Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να εί -
ναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας.
17. Εάν ο Πάροχος, δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως ανωτέρω ορίζεται, δεν
θα υπογραφεί η σύμβαση με τις νόμιμες συνέπειες που προβλέπει η Προκήρυξη και ο νόμος.
18. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από την επίσημη μετάφραση
στα Ελληνικά.
19. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα επιστραφούν στον Πάροχο μετά την παραλαβή του συ-
νόλου του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του  άρθρου 72, και στην
παρ.6 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.  
20. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Παρόχου για αποζημίωση της
Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

ΑΡΘΡΟ  3°: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
Η Υπηρεσία συντάσσει και εγκρίνει το Σχέδιο Αποχιονισμού, ελέγχει μέσω της επιτροπής παραλαβής όλα τα
μηχανήματα που της διατίθενται με την παρούσα εργολαβία και τα τοποθετεί στις προκαθορισμένες θέσεις
επιφυλακής σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού.
Ο Πάροχος με μέριμνα του παραλαμβάνει φωτοαντίγραφο του Σχεδίου Αποχιονισμού, το ανατυπώνει με έξο-
δα που βαρύνουν τον ίδιο και το διανέμει στα μισθωμένα μηχανήματα – οχήματα. 
Ο Πάροχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία φωτοαντίγραφα όλων των αδειών κυκλοφορίας των
μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άμε-
ση αντικατάσταση μηχανήματος έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος και η προσκόμιση της άδειας του
νέου. Οι άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων που αφορούν τον αποχιονισμό θα αναγράφουν ως είδος
Μ.Ε. μία από τις ακόλουθες εκφράσεις: «Αποχιονιστικό», «Εκχιονιστικό», «Λεπίδα αποχιονισμού», «Αλα-
τιέρα», «Αλατοδιανομέας», «Πολυμηχάνημα» ή συνδυασμό αυτών. 
Για κάθε είδος μηχανήματος αρκεί να αποδεικνύεται από την άδεια ότι μπορεί να φέρει λεπίδα αποχιονισμού
και αλατοδιανομέα (με αναγραφή χαρακτηριστικών διαστάσεων λεπίδας και χωρητικότητας αλατιέρας) ειδάλ-
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λως θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την άδεια, αντίγραφο της έγκρισης τύπου του μηχανήματος στην
οποία να φαίνεται το είδος και οι διαστάσεις των εξαρτημάτων (λεπίδας και αλατιέρας) που φέρει για τον
αποχιονισμό. Σε περίπτωση που ούτε η Απόφαση Έγκρισης Τύπου αναφέρει τα σχετικά απαιτούμενα χαρα-
κτηριστικά τότε  θα πρέπει  να  προσκομισθεί  Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας  από την Τεχνική Υπηρεσία  που
εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία στην οποία να αναφέρονται οι κρίσιμες χαρα-
κτηριστικές διαστάσεις.

ΑΡΘΡΟ        4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης  θεωρείται η  από 1η Νοεμβρίου 2017 ή αν έχει παρέλθει
η  ημέρα αυτή, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30 Απριλίου 2020. Η παρεχόμενη υπηρεσία
θα εκτελείται κατά την χειμερινή περίοδο όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή. Τα μισθωμένα μηχανήματα
και οχήματα σε καμία περίπτωση και για κανένα χρονικό διάστημα δεν θα θεωρούνται ως αποδεσμευμένα
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει εγγράφως κατά την μη χειμερινή περί-
οδο την εκτέλεση ελέγχων ώστε να διαπιστώσει την ετοιμότητά τους. 
Ο Πάροχος έχει προθεσμία πέντε (5) ημερών να απαντήσει.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη
σύμβαση, μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% εφόσον υποβληθεί από τον πάροχο εμπρόθεσμα αίτημα
σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ        5° : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρηθεί ημερολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
216 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ (αρ. 147/8.8.2016/ τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών»
Το χρονοδιάγραμμα της  παροχή υπηρεσίας ξεκινάει  από την ημερομηνία της σύμβασης για το χρονικό
διάστημα που αναφέρεται σε αυτήν σύμφωνα με το  άρθρο 217 παρ.1 του ιδίου νόμου.

ΑΡΘΡΟ        6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η  παρούσα  σύμβαση  παροχής  υπηρεσιών  χρηματοδοτείται  από  ΣΑΕΠ  508  ΤΡΟΠ  0
2014ΕΠ50800012 (ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026).  Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/ τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», άρ-
θρο 200.  Ειδικότερα για εκείνα τα ζητήματα διαδικαστικής φύσεως όπως π.χ. σε περίπτωση υπερημερίας
του Εργοδότη (αρμόδιου φορέα) στην έγκριση είτε/και εξόφληση των Π.Τ.Π.Υ., των λογαριασμών-πιστοποιή-
σεων του Παρόχου, τα οποία δεν καλύπτονται από τους όρους του παραπάνω άρθρου, θα εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/ τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρε-
σιών», σε ότι αφορά την καταβολή τόκων υπερημερίας, την διακοπή των εργασιών και τέλος τη λύση της
υπογραφείσας σύμβασης.  Επιπλέον ισχύουν οι αντίστοιχοι όροι που περιέχονται στο σχέδιο σύμβασης του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  της  παρούσας.  Η πληρωμή του  τιμήματος  παροχής  των Υπηρεσιών θα γίνεται  σε
EURO. Οι εντολές πληρωμής δύνανται να συντάσσονται τμηματικά με προσαρμογή της δαπάνης της μίσθω-
σης των μηχανημάτων αναλογικά με το χρόνο, συνοδευόμενες με τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα.   

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 53, παρ. 10, δύναται η αναπροσαρμογή της τιμής της σύμ-
βασης, σε περίπτωση Παράτασης-Τροποποίησης αυτής, με υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου εργασίας
και αναλογική προσαρμογή της δαπάνης επιφυλακής με το χρόνο επέκτασης αυτής και πάντως συνολικού
ποσού όχι μεγαλύτερου από αυτό του προϋπολογισμού  μελέτης ανά χειμερινή περίοδο .  

 
3.   Ως χειμερινή περίοδος θεωρείται  η περίοδος από την 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους (ή από
την υπογραφή της σύμβασης για το 2017) μέχρι την 30 η Απριλίου του επομένου έτους (2018, 2019,
2020), με μέγιστη περίοδο επιφυλακής 90ημέρες και ελάχιστη 50ημέρες ανά χειμερινή περίοδο.  Σε
κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/06, περί “Τροποποίησης σύμβα -
σης”.  Η ημέρα εργασίας  δεν υπολογίζεται ως ημέρα επιφυλακής.  Η έναρξη  και η λήξη της επιφυ -
λακής θα γίνεται  με απόφαση της υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ        7° : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -       ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Όταν ο Πάροχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, που  απορρέουν από τν σύμβαση και τους
λοιπούς όρους των συμβατικών τευχών της παρούσας εγκεκριμένης μελέτης, τότε τούτος, με συμπληρωματι-
κή εφαρμογή των διατάξεων των  άρθρων 217,  218 & 220 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/ τ. Α’) «Δη -
μόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων που του πα-
ρέχει η παρούσα σύμβαση. Η έκπτωση του Παρόχου ακολουθεί διαδικαστικά τους όρους του παραπάνω άρ-
θρου και όπου τούτοι δεν συμβιβάζονται, ως προς τη φύση των περιστατικών, προς τις νομικές προϋπο-
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θέσεις που καθορίζονται στον παραπάνω νόμο, τούτους δε κατά ακολουθία καλείται με ειδική πρόσκληση
από τον Προϊστάμενο της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όπως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο
των δέκα (10) ημερών, συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή με τις έγγραφες διαταγές της
Υπηρεσίας.
2. Για τη διάλυση της σύμβασης και την αποζημίωση του Παρόχου, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
3.  Αν ο Πάροχος δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω ειδική διαταγή μέσα στην προθεσμία που του τάσ-
σεται, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, τηρουμένης συμπληρωματι-
κά της διαδικασίας που καθορίζεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/ τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις έρ-
γων, προμηθειών και υπηρεσιών»
4. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου μπο-
ρεί να προβεί σε ματαίωση της διαδικασίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ        8° :       ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
Λόγω της ειδικής φύσεως της σύμβασης δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ        9° :       ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα πρωτόκολλα τμηματικών παραλαβών, προσωρινής αν απαιτείται και οριστικής παραλαβής , συντάσσο-
νται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016/ τ. Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», που θα γίνουν από τον επιτροπή παραλαβής  της ΠΕ Πιερίας, παρ. 11δ του
άρθρου 221 του ιδίου νόμου. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν τα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης (Τ.Μ.) Α-2, Α-3, Α-4 και
Α-5  μπορούν να παραληφθούν τμηματικά εντός της εκάστοτε περιόδου επιφυλακής.  Το χρονικό
διάστημα  μεταξύ  δύο  τμηματικών  παραλαβών δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερο  από  τριάντα  (30)
ημερολογιακές μέρες  ενώ η εκάστοτε ετήσια συγκεντρωτική παραλαβή κατά περίοδο, θα γίνεται με
το τέλος της χειμερινής περιόδου.

Με την ετήσια συγκεντρωτική παραλαβή γίνεται και η παραλαβή της επιφυλακής όπως ορίζεται στο
άρθρο του Τ.Μ. Α-1. 

Η παραλαβή των υλικών όπως περιγράφονται στα άρθρα του Τ.Μ. Α-6 και Α-7 γίνεται με την έναρξη
της επιφυλακής (1η Νοεμβρίου ή με την υπογραφή της σύμβασης για την περίοδο επιφυλακής 2017-
2018 και αντίστοιχα για την επόμενη περίοδο).  Με την έναρξη  της εκάστης χειμερινής περιόδου της
παροχής υπηρεσίας θα παραδοθούν  στη ΥποδΤΕ ΠΕ Πιερίας  τα υλικά  με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως
περιγράφονται  αντίστοιχα στο Τιμολόγιο και στην Τεχνική Περιγραφή  και  συντάσσεται πρωτόκολλο της
Επιτροπής Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ             10      ° : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να γίνεται είτε από τον ίδιο τον Πάροχο αυτοπροσώπως είτε
με αναπληρωτή του, που έχει ορισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ        11° :        ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΟΧΟΥ
11.1 Κατά την περίοδο της επιφυλακής των αποχιονιστικών μηχανημάτων απαγορεύεται η απουσία   αυτών
από τις θέσεις τους.
Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει μηχάνημα, οφείλει ο Πάροχος να αντικαταστήσει
αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα.
Κατά την διάρκεια αποχιονισμού και στη περίπτωση ακινητοποίησης οποιουδήποτε μηχανήματος, λόγω
βλάβης,  δεν  θα  καταβάλλεται  αποζημίωση  (ωριαία  υπολογιζόμενη  σύμφωνα  με  το  Α-2  άρθρο  του
Τ.M.) και ο Πάροχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό διάστη-
μα) διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία.
11.2  Όσον αφορά τον φορτωτή ή εκσκαφέα φορτωτή  κατά την περίοδο της επιφυλακής   απαγορεύεται η
απουσία   αυτού από τη θέση του.   Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει,  οφείλει ο
Πάροχος να προχωρήσει σε αντικατάσταση. Ειδικά για το προσωπικό του συνεργείου άμεσης επέμβασης
μπορεί να απουσιάσει κατά την κλήση της Υπηρεσίας ένα από τα τρία άτομα που το απαρτίζουν μέχρι και
τρεις μέρες λόγω ανωτέρας βίας (πχ ασθένεια κλπ) με την προσκόμισης στην Υπηρεσία των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών (πχ. Βεβαίωση Ιατρού κλπ), με την προϋπόθεση ότι τα άλλα δύο άτομα είναι ικανά να
καλύψουν τις ανάγκες του συνεργείου. Ειδάλλως θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Το σύνολο απου-
σιών του προσωπικού, ατομικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε μέρες και συνολικά τις δέκα.
Η απουσία   τους κατά την διάρκεια αποχιονισμού δημιουργεί λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα απο-
χιονισμού και στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται η άμεση αντικατάστασή τους.
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Για τα λοιπά οχήματα  απαιτείται η παρουσία στην έδρα για όσο διάστημα κρίνει ο Υπεύθυνος Εφαρμο -
γής του σχεδίου Αποχιονισμού ή ο αναπληρωτής του καθ’ όλη την διάρκεια επιφυλακής και  αποχιονι-
σμού.
11.3  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του Παρόχου, κατόπιν
Απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του ν.
4412/2016).  
11.4 Γενικά ο Πάροχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί μέρους εργα-
σιών όπως καθορίζονται  στους  όρους δημοπράτησης.  Σε  περίπτωση που  διαπιστωθεί αδυναμία
του Παρόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινι-
κές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την παρούσα σύμβα-
ση.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  γενικότερη αδυναμία του  Πάροχου να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις
του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα αποχιονισμού,
θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ       12° :  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
Ο Πάροχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας  και το εγκεκριμένο Σχέδιο Απο -
χιονισμού για τις θέσεις επιφυλακής και για την κίνηση των μηχανημάτων του.
Ο Πάροχος υποχρεούται να ορίσει έναν υπεύθυνο για την διεύθυνση της εκτελούμενης σύμβασης, προς
τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές με αυτή εντολές της Υπηρεσίας.  Ο Πάροχος υποχρεούται
να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του υπευθύνου του έργου, καθώς και των οδηγών των μη-
χανημάτων έργου [αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ)].
Η προμήθεια και  μεταφορά του αλατιού στις θέσεις επιφυλακής βαρύνει  την Υπηρεσία.  Η μεταφορά
από έδρα σε έδρα όταν καθίσταται ανάγκη γίνεται από τον Πάροχο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
και αποζημιώνεται όπως προβλέπεται. 
Ο Πάροχος μεριμνά   για την τακτοποίηση του αλατιού κατά την εκφόρτωση στις αποθήκες, για τη φύ-
λαξη και  τη συντήρηση (αναμοχλεύσεις) αυτού, καθώς και για την φόρτωσή του στους αλατοδιανο -
μείς, στην θέση όπου προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο αποχιονισμού να παρέχει φορτωτή ή
εκσκαφέα – φορτωτή κατάλληλου για την φόρτωση άλατος στα αποχιονιστικά.
Τα μηχανήματα που θα μισθωθούν θα εδρεύουν στους χώρους επιφυλακής ή σε θέση που θα υποδείξει ο
Πάροχος και θα εγκριθεί από την υπηρεσία, καθ' όλο το διάστημα της μίσθωσης και καθ' όλο το εικοσιτε-
τράωρο περιλαμβανομένων και των Κυριακών, αργιών, ημιαργιών κ.λ.π..
Οι χειριστές των μηχανημάτων θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα επιφυλακής το  αργότερο μέσα σε
δύο (2) ώρες από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποχιονισμού ,   οι χειριστές των αποχιονιστικών μηχανημάτων
θα πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα έχουν γνωστο-
ποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Παρόχου. Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν
στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται με τους αρμοδίους για την επίβλεψη της υπόψη σύμ-
βασης υπαλλήλους (Συντονιστή επόπτη της σύμβασης και τους Επόπτες Μηχανικούς) αλλά και τον Αρ-
μόδιο Εφαρμογής του Αποχιονιστικού Σχεδίου ή τον αναπληρωτή του, τον Συντονιστή Αποχιονισμού ή τον
αναπληρωτή του και το εκάστοτε προσωπικό επιφυλακής στο γραφείο, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακρι -
βείς πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν
διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληρο -
φοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας μέχρι
την υλοποίηση της το αντίστοιχο μηχάνημα σε αργία, αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του Παρόχου απα-
σχολουμένου στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους.
Η Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα,  δια των  εκπροσώπων της (Προϊσταμένου, Αναπληρωτή του, Επιβλε-
πόντων κ.λ.π.), να πραγματοποιήσει ασκήσεις ετοιμότητας, χωρίς αποζημίωση, για να  διαπιστώσει την
ετοιμότητα των μηχανημάτων και του προσωπικού του Παρόχου. Κατά την διάρκεια της άσκησης ετοι-
μότητας  εάν  διαπιστωθεί  βλάβη ή απουσία μηχανημάτων θα ισχύουν τα παραπάνω στο άρθρο 11
της παρούσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Παρόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με ευθύ-
νη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  γενικότερη αδυναμία του  Παρόχου να ανταποκριθεί  στις υποχρεώσεις
του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα αποχιονισμού,
θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις
Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του Παρόχου, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι
ο Πάροχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή διακοπή της κυκλοφορίας που
μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ             13      °       :       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Το Σχέδιο Αποχιονισμού, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο του Αποχιονισμού,

συντάσσεται από τη Υπηρεσία. Αντίγραφό του θα δοθεί στον Πάροχο ύστερα από την όποια επικαιρο-
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ποίησή του, μετά την υπογραφή σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ        14° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και μετά την περαίωση της και πάντως πριν από
την παραλαβή, ο Πάροχος υποχρεούται να απομακρύνει από τους χώρους-θέσεις επιφυλακής, κάθε φύ-
σης άχρηστα υλικά που προήλθαν από την εκτέλεση της σύμβασης και να προβεί στο πλήρη καθαρισμό
των χώρων χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή του.

ΑΡΘΡΟ        15°       : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π.
Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα (απα -
ραίτητα διαγράμματα, επισημάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) με δικές του δαπάνες  για την
αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών - αρμο-
κάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, μάτια γάτας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ  και στις παρακείμενες ιδιωτικές
κατασκευές κλπ., για τα οποία ο Πάροχος  θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Ιδιαίτερα για την προστασία του τάπητα κυκλοφορίας, των ματιών γάτας και των αρμοκαλύπτρων, απαιτείται
για τις αποχιονιστικές λεπίδες εξοπλισμός παράκαμψης εμποδίων (ελαστικός ή με ελατήρια).
Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Παρόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυ -
τός τη σύμβαση ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον  Πάροχο ο
οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ       16° :  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ       -       ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο  Πάροχος, κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούται να προβαίνει όταν τούτο απαιτείται,
στην τοποθέτηση όλων των προσωρινών οδικών σημάνσεων,  κατά τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. - Ν.2696/1999
«Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α’ 57/23-3-99) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄), τα διεθνή πρότυπα και γενικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  και τις
Π.Τ.Π. περί σήμανσης των οδών (όπως π.χ. φανών,  αντανακλαστικών πινακίδων, σημάτων κ.α.), για την
ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού κατά την ημέρα και τη νύκτα.  Γενικά ο Πάροχος οφείλει να
λαβαίνει με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες του και συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τις
υπηρεσίες που  παρέχονται  από αυτόν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε.  Πιερίας,  για πρόληψη
οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας καθ' όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Ο Πάροχος
είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία συμβεί, οφειλόμενο
σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους  εργαζομένους
που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα
ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το  εργατοϋπαλληλικό
του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή  ζημίας στον τόπο εκτέλεσης της
σύμβασης ο Πάροχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. 
Τα μέσα και οι  τρόποι σήμανσης που πρέπει να εφαρμόζει  και  να χρησιμοποιεί  ο  Πάροχος κατά την
εκτέλεση της σύμβασης εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, προκειμένου να παρέχεται στους οδη-
γούς των οχημάτων, έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση για τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών κυκλο-
φορίας (εάν τούτο συμβαίνει), με σκοπό την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την περιοχή εκτέλεσης
της  σύμβασης  και  γενικά  την  αποφυγή  τροχαίων  ατυχημάτων,  περιγράφονται  στην  αριθμ.
ΔΠΙΑΔ/οικ./502/2003 Απόφαση «Έγκριση  Τεχνικής  Προδιαγραφής  Σήμανσης  Εκτελουμένων  Οδικών
Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
Κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής και ύστερα από έγγραφη εντολή αυτής, ο Πάροχος υποχρεούται με
δικά του έξοδα να τοποθετήσει πινακίδες, στις πλέον εμφανείς θέσεις που θα του υποδειχθούν, οι οποίες θα
αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης, τα έργα, την Αρχή, την ονομασία της εκτελούμενης υπηρεσίας, τον
χρηματοδότη, το ονοματεπώνυμο του Παρόχου και την προεκτιμώμενη αμοιβή της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις
των πινακίδων και των γραμμάτων καθορίζονται από τη Προϊσταμένη Αρχή, οι πινακίδες θα τοποθετηθούν
πάνω σε σιδερένιους στύλους σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας.
Επίσης ο Πάροχος μέσω του προσωπικού του είναι υποχρεωμένος να καλύπτει/αποκαλύπτει τις αναδιπλού-
μενες πινακίδες ύπαρξης παγετού ανάλογα με την κατάσταση της εκάστοτε οδού. 

ΑΡΘΡΟ       17° : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Για την υπόψη σύμβαση καθιερώνεται φάκελος ασφάλειας και υγείας, η τήρηση και η ενημέρωση του οποίου
ορίζεται με το ΠΔ. 305/96 .
17.1. Κανονιστικές απαιτήσεις
Ο Πάροχος υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγ-
ματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
17.2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ).
Ο Πάροχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ώστε να περιοριστεί ο
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑ ΥΕ ορίζονται οι εξής:
17.2.1  Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Παρόχου. 
17.2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της
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σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπη-
ρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ. 17/96, ΠΔ. 305/96, ΠΔ.
294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργα-
σίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο
αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντο-
νιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περι-
λαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο Πάροχος μπορεί να
συμβάλλεται  με εξωτερικούς συνεργάτες ή /  και  με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ. 95/99, ΠΔ. 17/96) από το
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ-
.Π.Π.).
17.2.3    Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Παρόχου για θέματα ΑΥΕ.
17.2.4   Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.
17.2.5   Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για :  
 αναφορά ατυχήματος,
 διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 
 αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,
 χρήση μέσων ατομικής προστασίας,
 εκπαίδευση προσωπικού,
 ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων,
17.2.6  Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη
νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής.
17.2.7  Διαδικασίες Επιθεωρήσεων
Ο  Πάροχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των με-
θόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαι-
τούν οι συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρ-
θωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γρα-
πτά.
17.2.8 Άλλες προβλέψεις
 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ.
του Σ.ΕΠ.Ε
 Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ
 Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο.
 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπερ-
γολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας
17.2.9 Υποχρέωση Παρόχου για αναθεώρηση Σ.ΑΥ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας της εκτελούμενης σύμβασης υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά
θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη της σύμβασης, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι εν-
δεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα
πραγματικά στοιχεία της σύμβασης, έτσι  όπως  αυτή εκτελέσθηκε-παρασχέθηκε. Ο Πάροχος υποχρεούται
να συντάξει αδαπάνως για το Δημόσιο τόσο το ΣΑΥ όσο και τον ΦΑΥ. 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
17.2.10 Γενικά
 Είδος εκτελούμενης σύμβασης και χρήση αυτής 
 Σύντομη περιγραφή της 
 Ακριβής διεύθυνση (τόπος εκτέλεσης) της σύμβασης. 
 Στοιχεία του ΚτΕ-Αναθέτουσας Αρχής.
 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ
17.2.11 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
17.2.12 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
17.2.13 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
17.2.14 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
17.2.15 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
17.2.16 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.
17.2.17 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και πιθανόν υποφάσεων εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
17.2.18 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας
κάθε φάσης και υποφάσης της εκτελούμενης σύμβασης με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ.
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
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Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι  επιπλέον
απορρέοντες κίνδυνοι.
17.2.19 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
17.2.20 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την
πρόληψη του,  καθώς και  ειδικά μέτρα για  παρεχόμενες  υπηρεσίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους εάν
υπάρχουν.(Παράρτημα 11 του άρθρου 12 του Π.Δ 305 / 96).
Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
17.2.21 Γενικά:
6. είδος εκτελούμενης σύμβασης και χρήση αυτής
7. ακριβή διεύθυνση (τόπος εκτέλεσης) της σύμβασης
8. αριθμό αδείας
9. στοιχεία του ΚτΕ-Αναθέτουσας Αρχής
10. στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ
17.2.22  Στοιχεία από το μητρώο της εκτελούμενης σύμβασης: 
 τεχνική περιγραφή της 
 τρόπος με τον οποίο εκτελέσθηκε
 σχετικά σχέδια 
17.2.23 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες παρόμοιες εκτελούμενες συμβάσεις. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργα-
σιών που προβλέπονται στη σύμβαση και στον τρόπο αποφυγής κινδύνων που προέκυψαν κατά την εκτέλε-
ση της παρούσας σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Παρόχου και εί-
ναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και
εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Μετά την αποπεράτωση της υπηρεσίας ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει την παρεχόμενη υπηρεσία
και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.

3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω , αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτού-
νται από το νόμο, βαρύνουν τον Πάροχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρ-
φωση της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 18° : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
18.1 Με την υποβολή όπως προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των
δυσχερειών εκτέλεσης όπως σύμβασης και  είναι  απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης όπως
από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο
και  ότι  έχει  λάβει  υπόψη του,  ότι  δεν θα του αναγνωριστεί  καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση,
κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και
τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που αποτελούν,
μαζί με αυτή την ΕΣΥ, τη βάση εκτέλεσης όπως σύμβασης.
18.2. Ο ορισμός του Υπευθύνου από τον Πάροχο, δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του, όπως αυτές
αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
18.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Πάροχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιο-
δήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί  στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο,  από οποιαδήποτε αιτία
που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018 ΚΑΙ 2019

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ
2017

ΠΟΣΟΤΗΣ
ΕΤΟΥΣ
2018

ΠΟΣΟΤΗΣ
ΕΤΟΥΣ
2019

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΦΥ-
ΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΕΣ
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

  
ΤΙΜΟ-

ΛΟΓΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΤΩΝ
ΟΛΙΚΗ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι=Ε+Ζ+Η Λ Μ=ΕxΖxΘ Ν

1
Μίσθωση ενός (1) Αποχιονιστικού 
μηχανήματος με αλατοδιανομέα 

Α-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3 3 90 9 80,00 64.800,00  

2
Εργασία αποχιονιστικών μηχανη-
μάτων με αλατοδιανομέα.

Α-2 ΩΡΕΣ 342 354 405 1.101 120,00 132.120,00  

3
Εργασία φορτωτή ή εκσκαφέα-φορ-
τωτή.

Α-3 ΩΡΕΣ 10 15 15 40 61,00 2.440,00  

4
Μίσθωση  ειδικού  οχήματος  απε-
γκλωβισμού -  ρυμούλκησης βαρέων
οχημάτων 30t

Α-4 ΩΡΕΣ 4 4 4 12 170,00 2.040,00  

5 Μίσθωση  φορτηγού Α-5 Τον/ΧΛΜ 2993 3025 2655 8.673 0,15 1.300,95  

6
Φανοί προσωρινής κυκλοφoριακής 
ρύθμισης σε περίπτωση ατυχήματος 
λόγω παγετού 

Α-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1   1 1.750,00 1.750,00  

7

Ανταλλακτικά Μηχανημάτων Έργου 
αποχιονισμούς και εργαλεία χειρός 
που χρησιμοποιούνται σε αποχιονι-
σμούς

Α-7 ΤΕΜΑΧΙΟ   1 1 2.000,00 2.000,00  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 206.450,95
Φ. Π. Α. 24 % 49.548,23

 ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓ/ΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 0,10

ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓ/ΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 0,35

ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓ/ΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 0,37

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,82

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 256.000,00





ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙ-
ΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙ-

ΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

Α Β Γ Δ Ε1 Θ1 Λ Μ1=Ε1xΘ1xΛ Ν1

1
Μίσθωση ενός (1) Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατο-
διανομέα 

Α-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 90 80,00 21.600,00  

2 Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα. Α-2 ΩΡΕΣ 342 120,00 41.040,00  

3 Εργασία φορτωτή ή εκσκαφέα-φορτωτή. Α-3 ΩΡΕΣ 10 61,00 610,00  

4
Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης 
βαρέων οχημάτων 30t

Α-4 ΩΡΕΣ 4 170,00 680,00  

5 Μίσθωση  φορτηγού Α-5 Τον/ΧΛΜ 2993 0,15 448,95  

6
Φανοί προσωρινής κυκλοφoριακής ρύθμισης σε περίπτωση 
ατυχήματος λόγω παγετού 

Α-6 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1.750,00 1.750,00  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 66.128,95
Φ. Π. Α. 24 % 15.870,95

ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,10

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 82.000,00
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙ-

ΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

  ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

Α Β Γ Δ Ε1 Θ1 Λ Μ1=Ε1xΘ1xΛ Ν1

1
Μίσθωση ενός (1) Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατο-
διανομέα 

Α-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 90 80,00 21.600,00  

2 Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα. Α-2 ΩΡΕΣ 354 120,00 42.480,00  

3 Εργασία φορτωτή ή εκσκαφέα-φορτωτή. Α-3 ΩΡΕΣ 15 61,00 915,00  

4
Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης 
βαρέων οχημάτων 30t

Α-4 ΩΡΕΣ 4 170,00 680,00  

5 Μίσθωση  φορτηγού Α-5 Τον/ΧΛΜ 3025 0,15 453,75  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 66.128,75
Φ. Π. Α. 24 % 15.870,90

ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,35

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 82.000,00
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙ-

ΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ

  ΤΙΜ0ΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

Α Β Γ Δ Ε1 Θ1 Λ Μ1=Ε1xΘ1xΛ Ν1

1
Μίσθωση ενός (1) Αποχιονιστικού μηχανήματος με αλατο-
διανομέα 

Α-1 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 90 80,00 21.600,00  

2 Εργασία αποχιονιστικών μηχανημάτων με αλατοδιανομέα. Α-2 ΩΡΕΣ 405 120,00 48.600,00  

3 Εργασία φορτωτή ή εκσκαφέα-φορτωτή. Α-3 ΩΡΕΣ 15 61,00 915,00  

4
Μίσθωση ειδικού οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης
βαρέων οχημάτων 30t

Α-4 ΩΡΕΣ 4 170,00 680,00  

5 Μίσθωση  φορτηγού Α-5 Τον/ΧΛΜ 2655 0,15 398,25  

7
Ανταλλακτικά Μηχανημάτων Έργου αποχιονισμούς και ερ-
γαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται σε αποχιονισμούς

Α-7 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2.000,00 2.000,00  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 74.193,25
Φ. Π. Α. 24 % 17.806,38

ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,37

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 92.000,00

Σελίδα 63





ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται  με  αυτή τη δήλωση μπορεί  να  ελεγχθεί  με  βάση το αρχείο  άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη Παρόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
τίτλο: «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
2013ΕΠ00800026)  -  (Μίσθωση  μηχανημάτων  για  τον  αποχιονισμό  εθνικού  και  επαρχιακού
οδικού δικτυού ΠΕ Πιερίας για το έτος 2017, 2018 και 2019)» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :

Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποψήφιος στο διαγωνισμό  και νόμιμος εκπρόσωπος

της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία  .….......................................................…………

δηλώνω  έχοντας  πλήρη  γνώση  των  συνεπειών  της  δήλωσής  μου  αυτής,  όπως  οι  συνέπειες  αυτές

ορίζονται  στις  γενικές  περί  υπευθύνων  δηλώσεων  διατάξεις  και  στα  εγκεκριμένα  συμβατικά  τεύχη,  τα

ακόλουθα:

1. Τα μηχανήματα,  σύμφωνα με τις  αντίστοιχες  άδειες  κυκλοφορίας  ,  που προσφέρω έχουν ελάχιστα

τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης και είναι:

 Αποχιονιστικό 1: ΜΕ ……………… ΙΧ, ιδιοκτησίας  ...............................

 Αποχιονιστικό 2: ΜΕ ……………… ΙΧ, ιδιοκτησίας  ................................

 Αποχιονιστικό 3: ΜΕ ……………… ΙΧ, ιδιοκτησίας  ............................... 

 Φορτωτή ή Εκσκαφέα – Φορτωτή: ΜΕ ……………………. ΙΧ, ιδιοκτησίας  ........................ 

 Όχημα Απεγκλωβισμού - Ρυμουλκό 30t ……………………………., ιδιοκτησίας  ................

 Φορτηγό ………………….. , ιδιοκτησίας  ..................................

Δηλώνω  υπεύθυνα  ότι  αναλαμβάνω  την  υποχρέωση  ότι  αν  αναδειχθώ  Πάροχος  θα  προβώ με

τον/τους  ιδιοκτήτη/τες  στη  σύνταξη  των  απαραίτητων  εγγράφων  δέσμευσης  τα  οποία  και  θα

προσκομίσω στην Υπηρεσία, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  





Στις  άδειες  των  αποχιονιστικών  θα αναγράφονται  στο  «Είδος  ΜΕ» μία  από τις  παρακάτω ενδείξεις

«αποχιονιστικό»,  «εκχιονιστικό»,  «λεπίδα αποχιονισμού»,  «αλατιέρα» «πολυμηχάνημα» ή συνδυασμό

τους  και  θα  αναφέρονται  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  οι  άδειες  θα

συνοδεύονται  απαραιτήτως με  τις  εγκρίσεις  τύπου όπου θα αναφέρονται  το είδος ΜΕ και  τα τεχνικά

χαρακτηριστικά.  Σε  περίπτωση  που  και  οι  εγκρίσεις  τύπου  δεν  περιλαμβάνουν  τις  απαιτούμενες

προδιαγραφές θα προσκομισθεί Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας από την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας του

μηχανήματος ή οχήματος ή άλλης αντίστοιχης Υπηρεσίας όπου θα αναφέρονται τα απαιτούμενα τεχνικά

χαρακτηριστικά. 

2. Τα μηχανήματα έργου και  τα οχήματα που προσφέρω για μίσθωση θα είναι  όλα ασφαλισμένα με

ασφαλιστήριο συμβόλαιο   τόσο για την κίνησή τους (καθ’ όλη την περίοδο που ισχύει η σύμβαση) όσο

και ως μηχανήματα έργου (ασφαλισμένα κατά την εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού, για την περίοδο

επιφυλακής).

3. Τα  τέλη  χρήσης  των  προσφερόμενων  μηχανημάτων  και  οχημάτων  θα  είναι  εξοφλημένα  και  θα

καταθέσω στην Υπηρεσία  αντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής τελών κυκλοφορίας (συνοδευόμενα

με αντίστοιχα ειδοποιητήρια αν υπάρχουν)   για την τρέχουσα περίοδο επιφυλακής (2017-2018) για κάθε

μηχάνημα και όχημα. Για τις επόμενες περιόδους (2018-2019 και 2019-2020) θα προσκομίσω αντίγραφα

αποδεικτικών πληρωμής τελών κυκλοφορίας (συνοδευόμενα με αντίστοιχα ειδοποιητήρια αν υπάρχουν)

αμέσως μόλις εξοφληθούν.

4. Οι χειριστές - οδηγοί του κάθε μηχανήματος ή οχήματος θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα από το νόμο

τυπικά προσόντα ήτοι :

Είδος μηχανήματος - οχήματος Ειδικότητα χειριστή – κατηγορία οχήματος

Αποχιονιστικό  4.2 Ομάδα Α΄

Φορτωτής
1.5 Ομάδα Α΄(για προσφερόμενους φορτωτές άνω των 163
PS) ή Β΄(για προσφερόμενους φορτωτές κάτω των 163 PS)

Εκσκαφέας - φορτωτής
1.3 Ομάδα Α΄(για προσφερόμενους εκσκαφείς - φορτωτές 
άνω των 163 PS) ή Β΄(για προσφερόμενους εκσκαφείς - 
φορτωτές κάτω των 163 PS)

Φορτηγό Κατηγορία Γ΄

Όχημα απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης 30 t Κατηγορία Ε΄

Σε περίπτωση ελέγχου ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος θα φέρω την αποκλειστική ευθύνη τόσο για

την κατάσταση του μηχανήματος, όσο και για την τήρηση των τυπικών προσόντων του χειριστή.

5. Σε περίπτωση που αναδειχθώ Πάροχος θα δηλώσω στην Υπηρεσία,  κατά την υπογραφή της σύμ-

βασης  τα ονοματεπώνυμα,  τις  διευθύνσεις  διαμονής  των χειριστών και  τους αριθμούς κινητών τηλε-

φώνων τους, που πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν κατά την περίοδο επιφυλακής καθώς και αντίγρα-

φα των παραπάνω αναφερομένων αδειών/διπλωμάτων.   

6.Επίσης θα είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τοποθέτηση κατά τον χρόνο εργασίας όλης της απα -

ραίτητης σήμανσης για την ασφάλεια του συνεργείου αλλά και των χρηστών της οδού (σύμφωνα με την

ΥΑ αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ 946 τ. Β’/2003) όπως και για την απομάκρυνσής της μετά το πέρας των εργα-

σιών.

7. Τα υλικά που θα παρέχω θα πληρούν τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται

στα συμβατικά τεύχη. 

Σελίδα 65





8. Τα ανωτέρω υπογραμμισμένα αποδεικτικά υποβάλλονται συνημμένα στο Φάκελο Τεχνικής Προσφο -

ράς.  

………………………….
(Τόπος – Ημερομηνία)

Ο Δηλών/ουσα

……………………….

(Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού
δικτύου  της  ΠΚΜ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ  ΕΡΓΟ
2013ΕΠ00800026)  -   (Μίσθωση μηχανημάτων για τον
αποχιονισμό εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού
ΠΕ Πιερίας για το έτος 2017, 2018 και 2019)»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 256.000,00 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 508

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Της εταιρίας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)    ……………………………………………………...........……

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

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

με έδρα τ………………………….........….οδός…………………….……………………αριθμ :……............……

Τ.Κ………………………………τηλ.……………..........….……………Fax………………………….…………… 

Ε-mail…………………………………………………...........................………………………………………………………...

ΠΡΟΣ την 
Επιτροπή Διαγωνισμού της ΠΕ Πιερίας  για την ανάδειξη Παρόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  με τίτλο:
«Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026) -
(Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού ΠΕ Πιερίας για το έτος
2017, 2018 και 2019)» 

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ

 Την Διακήρυξη  για την επιλογή Παρόχου παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται ανωτέρω και τα συμβατικά τεύχη.
 Τις γενικές και (μετά από επιτόπια εξέταση) τοπικές συνθήκες, τις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικά όλους τους όρους συμμετοχής στον παρόντα
διαγωνισμό σύμφωνα με την διακήρυξη.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

Ανεπιφύλακτα  τους  παραπάνω  όρους,  υποβάλουμε  την  προσφορά  για  την  ως  άνω  σύμβαση  και  δηλώνουμε  ότι

αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της σύμβασης προσφέροντας  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  εκφρασμένου σε

ακέραιες μονάδες στις Τιμές του Τιμολογίου και του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. :

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

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)………......................................................................................................................................……… 

Και  Συνολικής ΔΑΠΑΝΗΣ  [αφαιρούμενης της έκπτωσης, χωρίς ΦΠΑ ήτοι : 206.451,61- (206.451,61*Π%)]

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

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

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)………......................................................................................................................................................

(Τόπος- Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της εταιρίας ή του φυσικού προσώπου που
αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, αναφέρονται
όλα τα μέλη αυτής)

α/α ΕΓΓΡΑΦΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΝΑΙ ΟΧΙ

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ κάθε μέλους διαγω-
νιζόμενων  κοινοπραξιών 

2 ΑΔΕΙΑ 1ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

3 ΑΔΕΙΑ 2ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

4 ΑΔΕΙΑ 3ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

5 ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ Ή ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ

6 ΑΔΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 30T 
7 ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 1ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 3ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΤΩΤΗ Ή ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΗ-

ΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥ-
ΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 30T 

13 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
14 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
15 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

16 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3ου ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
17 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗ Ή ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ
18 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΗΣΗΣ 30T

19 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

(Τόπος- Ημερομηνία)

Σφραγίδα – Υπογραφή

Νομίμου Εκπροσώπου
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 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΟΣΟΥ  …………………………………….. € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)»/ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2017,  2018,  2019)  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  256.000,00  ΕΥΡΩ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε βάρος του έρ-
γου 2014ΕΠ50800012 της ΣΑΕΠ 508 ”Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο
έργο 2013ΕΠ00800026) για την υλοποίηση του υποέργου “Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και
Επαρχιακού οδικού Δικτύου ΠΕ Πιερίας”  για τα έτη 2017, 2018 και 2019 και   με  εγκεκριμένο αίτημα την αρ.  πρ.
οικ.192872(830)/17-5-2017 και ΑΔΑΜ 17REQ006195170 Βεβαίωση του Γεν. Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών της
ΠΚΜ.

 

Στην Κατερίνη σήμερα στις  .....................................................................................  2017,  ημέρα της

εβδομάδας  ....................,  στα  Γραφεία  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  της  ΠΚΜ,  οι

υπογράφοντες :

 ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφεριακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας, ενεργώντας για λογαριασμό του κυρίου του έργου, καλούμενος  στο

εξής ως εργοδότης και αφετέρου

 Η  Επιχείρηση  ………………………….........................................…….,   με

αρ.  ...............................   έδρα  την  ……………………………………..οδός  ..................  αρ

………………...  και  Α.Φ.Μ.  ……………………...  (ΔΟΥ  ………………………..),

εκπροσωπούμενη  από  τον  ίδιο  ,  καλούμενος  στο  εξής   Πάροχος  συμφώνησαν  και

συναποδέχθηκαν τα εξής :

α. Ο πρώτος για λογαριασμό του εργοδότη έχοντας υπόψη:  

 Το Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α/7.6.2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και  το Ν.  4071/2012  (ΦΕΚ 85
Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη
διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν  σήμερα. 
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 Το Ν.  Π.Δ.  133/2010  (ΦΕΚ-226/Α΄/27-12-2010)  "Οργανισμός της Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας",  καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016)
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ . 

 Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και

λοιπές  σχετικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων,  μελετών και  υπηρεσιών του ν.  3316/2005

“Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»

 Tην με αριθμ. 30110(385)/27-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της ΠΚΜ στους Αντιπεριφερειέρχες

και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,

αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρ-

χες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των

Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων

και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 390/Β’/10.02.2017),

όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Αρ.  Οικ.243018(3917)/16-6-17  Απόφαση  (ΦΕΚ

2187/Β’/27.6.2017)

 Το Ν. 3310/2005(ΦΕΚ 30/Α/14-2-05), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005

(ΦΕΚ 279/10-11-05) και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους , καθώς και το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 /

Α/2-8-2006), όπως ισχύει σήμερα. 

 Την με αρ. οικ.461114(9980)/18-11-2014 (ΦΕΚΒ΄3129/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη

ΠΚΜ  περί  Μεταβίβαση  άσκησης  αρμοδιότητας  επί  αποφάσεων,  εγγράφων  και  άλλων

πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό

Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και

Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  όπως  τροποποιήθηκε  και

συμπληρώθηκε .  

 Το με αρ. πρ. οικ. 352990(1526)/29-8-2016  με ΑΔΑΜ 16REQ005010841, έγγραφο του Γεν.

Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών της ΠΚΜ - Πρωτογεννές Αίτημα.

 Την με αρ. πρ. οικ.192872(830)/17-5-2017 και ΑΔΑΜ 17REQ006195170 Βεβαίωση του Γεν.

Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών της ΠΚΜ-εγκεκριμμένο αίτημα. 

 Την  με  αρ.  πρ.  223508/1040/9-6-2017  (με  ΑΔΑ  ΩΟΜ7ΛΛ-ΓΚΗ)  Έγκριση  πίστωσης

256.000,00€ (=82.000+82.000+92.000) σε βάρος του έργου 2014ΕΠ50800012 της ΣΑΕΠ

508 «Αποχιονισμός Εθνικού και  Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της  Π.Κ.Μ.  (Συνεχιζόμενο

Έργο 2013ΕΠ00800026)» για την υλοποίηση των υποέργων «Μίσθωση Μηχανημάτων για

τον  Αποχιονισμό  Εθνικού  και  Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  Π.Ε.  Πιερίας»  για  τα  έτη

2017,2018 και 2019 (επιμέρους προϋπολογισμοί υποέργων 82.000€ για τα έτη 2017 & 2018

και 92.000€ για το έτος 2019) 
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 Την με αρ. πρ. 319926(1390)οικ/31-7-2017 Απόφαση έγκρισης Οικονομοτεχνικής  μελέτης

και ΣΑΥ-ΦΑΥ  της Υποδ/νσης Τεχνικών έργων  της ΠΕ Πιερίας.  

 Την  από …………………………...  Διακήρυξη  ΑΔΑΜ:………………………………..της  ΠΕ

Πιερίας καθώς και τα συμβατικά τεύχη του έργου.

 Την  απόφαση  ………………………..  (πρακτικό  ………….ο/………………...με

ΑΔΑ ....................................  και  ΑΔΑΜ.............................),  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της

ΠΚΜ, περί έγκρισης Κατακύρωσης του διαγωνισμού που έγινε στις ………………………….

και το με αρ. πρ. …………………….. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο

νομιμότητας της παραπάνω απόφασης.

 Τήν  …………………….  πράξη  Ελεγκτικού  συνεδρίου  υπηρεσία  επιτρόπου  στόν  Ν.

Θεσ/νικης, σύμφωνα με τήν οποία δέν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου

σύμβασης ποσού …………………….€ μαζί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. για την εκτέλεση

του έργου του θέματος.  

2. Τη  με  αριθμ.  πρ........................................  πρόσκληση  στη  μειοδότρια  επιχείρηση  για  την

επικαιροποίηση των δικαιολογητικών   

3. Την από ...................... αίτηση της μειοδότριας επιχείρησης (αρ. Πρωτ. ...................................) με

την οποία υπέβαλε τα παραπάνω δικαιολογητικά . 

4. Την με αρ. Πρωτ...............…………………………........................... πρόσκληση για υπογραφή

σύμβασης.

5. Το με αριθ.  Πρωτ...................................... έγγραφο της υπηρεσίας περί ελέγχου γνησιότητας

των  εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καθώς και την με αριθ. πρ....………................................

(με  αρ.  πρ.  Εισ.  ...........................................)  απάντηση  του  ........................................  για  την

εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 αναθέτει και 

β.  Ο  δεύτερος  ως  Πάροχος, όπως  εν  προκειμένω  παρίσταται,  αναλαμβάνει  τη  σύναψη  της

παρούσας   Σύμβασης  για  την  υλοποίηση  των  υπηρεσιών   ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΤΗΣ  ΠΚΜ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ  ΕΡΓΟ

2013ΕΠ00800026)»/ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΑΙ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019),  

 με   έκπτωση ……………….% επί  των τιμών του τιμολογίου της μελέτης που προσφέρθηκε

σύμφωνα με την από ………………... προσφορά της κατά τον διαγωνισμό  δηλ. ποσό  σύμβασης :

……………………….€  {=  …………………………..€  (εργασίες  ……………...€)  +  0,00€(ποσό

στρογγυλοποίησης)  +  …………………………..€  (ΦΠΑ  24%)}.   Το  αντικείμενο  της  σύμβασης

προσδιορίζεται ακριβέστερα στα Συμβατικά Τεύχη .
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Οι εργασίες θα  γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία  του φακέλου έργου και  τους  κανόνες

της  τέχνης  όπως αναφέρονται στην διακήρυξη δημοπράτησης του υπόψη έργου και τα οποία ο

Πάροχος δέχεται ανεπιφύλακτα. 

Ο Πάροχος   υπόκειται  σε  όλες  τις  νόμιμες  κρατήσεις  και  ειδικές  δαπάνες  σύμφωνα με  την

Νομοθεσία    για    έργα  Δημοσίων Επενδύσεων  με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.

Για  την καλή  εκτέλεση  του  έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης κατατέθηκε

από τον ανάδοχο η με αριθμ. εγγυητική επιστολή ............................................  του ..........................

ποσού ………………... € .  

Η  συνολική  προθεσμία  για  την  περαίωση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης

ορίζεται  .................................................................................. από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι 30 Απριλίου 2020.   

Εκπρόσωπος του Παρόχου και δυνάμει  της Υπεύθυνης δήλωσης που κατατέθηκε κατά την

υπογραφή  της  παρούσας  σύμβασης  ορίζεται  ο  …………………………………..,  κάτοικος

……………………….   οδός  …………………...,  αρ.  ……...,  Τ.Κ.  ………………….,  τηλέφωνο

………………….., FAX ………………….……. Email……………….

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, υπογράφηκε σε 5 αντίγραφα και δόθηκε από

ένα αντίτυπο στους συμβεβλημένους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΚΜ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ 
«Αποχιονισμός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ

(συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800026) / Μίσθωση μηχανημάτων για τον
αποχιονισμό εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού Π.Ε. Πιερίας για τα έτη

2017, 2018, 2019)»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ:

ΙΟΥΛΙΟΣ  2017
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΕΡΓΟ: Ο  Αποχιονισμός  Εθνικού  και  Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  της  ΠΕ  ΠΙΕΡΙΑΣ  Της  ΠΚΜ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)

ΥΠΟΕΡΓΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Πιερίας για το
έτος 2017-2018-2019≫

2.ΘΕΣΗ:
Κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

3.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  η  από 1η Νοεμβρίου 2017 ή αν έχει παρέλθει η  ημέρα αυτή,
από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30 Απριλίου 2020

4. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΕΘΕΙ:
Αντικείμενο  της  σύμβασης είναι  η  παροχή υπηρεσιών  αποχιονισμού Εθνικού και  Επαρχιακού Οδικού
Δικτύου  αρμοδιότητας  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας  για  τα  τις
αποχιονιστικές περιόδους 2017, 2018, 2019..

5.ΠΑΡΟΧΟΣ:
................................................................

6.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το  πρόγραμμα  αποχιονισμού  περιλαμβάνει  εργασίες  αποχιονισμού  και  αλατοδιανομής,
απεγκλωβισμού οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προκύπτουν Εθνικό και  Επαρχιακό  Οδικό Δίκτυο από τις  χιονοπτώσεις  και  τα
ακραία  καιρικά  φαινόμενα  τις  χειμερινές  περιόδους  2017-2018,  2018-2019  και  2019-2020  (Άρση
καταπτώσεων, κλπ). 

Ως χειμερινή περίοδος θεωρείται η περίοδος επιφυλακής δηλαδή το χρονικό διάστημα
από η 1      η       Νοεμβρίου έκαστου έτους [ 2017 (ή από την υπογραφή της σύμβασης), 2018, 2019 ]
μέχρι 30 Απριλίου του επομένου έτους (2018, 2019, 2020).   

Κατά το διάστημα αυτό ο Πάροχος είναι  υποχρεωμένος να τηρεί  τους όρους της σύμβασης
που αφορούν την παρουσία και την εργασία των προσφερομένων μηχανημάτων και οχημάτων ενώ
μπορεί  να  αποσύρει  τα  μηχανήματά  του  με  την  λήξη  της  εκάστοτε  χειμερινής  περιόδου  για
συντήρηση.

Η  εκτέλεση  της  σύμβασης  θα  γίνει  σύμφωνα  τους  όρους  που  αναφέρονται  στα  λοιπά
συμβατικά τεύχη,  με το Σχέδιο Αποχιονισμού και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσία

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Καταγράφονται  στοιχεία  που  αποσκοπούν  στην  πρόληψη  και  αποφυγή  κινδύνων  κατά  τις  ενδεχόμενες
εργασίες του έργου και  δίνονται  οδηγίες για  τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  Λεπτομέρειες
ακολουθούν στους πίνακες.

ΦΑΣΗ 1 Φ1.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

Φ1.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
Φ1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Φ1.4 ΕΛΕΓΧΟΣ,  ΕΠΙΣΚΕΥΗ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  «ΠΟΡΤΩΝ»  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΝΗΣΙΔΑΣ
ΦΑΣΗ 2 Φ2.1 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ με λεπίδα - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ

Φ2.2 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ
Φ2.3 ΕΙΔΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ  –  ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗΣ  Ή

ΓΕΡΑΝΟΣ 30 Τ.
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 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23

1 Κίνδυνος  από  αστοχία  του  εδάφους
( π.χ.  κατολισθήσεις ,  καταρρεύσεις ,
υποχωρήσεις   πρανών  εκσκαφής  ,
αποκολλήσεις βράχων κ.λ.π

Χ Χ Χ Χ Χ  

2 Κίνδυνος  από  εργοταξιακά  και
διερχόμενα  οχήματα  (π.χ.  ασταθής
έδραση  ,  ανεξέλεγκτη  κίνηση  ,
συγκρούσεις , συνθλίψεις κ.λ.π. 

Χ Χ Μ Χ Μ Μ Μ

3 Κίνδυνος  απο  μηχανήματα  με  κινητά
μέρη  (π.χ.  Στενότητα  χώρου,  βλάβη
συστημάτων κίνησης κ.λ.π.)

Υ Υ Υ Υ

4 Κίνδυνος απο χρήση εργαλείων χειρός
(ηλεκτροσυγκόλληση,  αλυσοπρίονα,
δίσκοι, τροχοί κ.λ.π.)

5 Κίνδυνος-  πτώσεις  από  ύψος  (π.χ.
εργασία  σε  ικριώματα  .  Σε  στέγες  ,
πλησίον   κατακόρυφων  ή  οριζοντίων
ανοιγμάτων,  κ.λ.π.  

6 Κίνδυνος  από  πτώση  υλικών  και
αντικειμένων  (  π.χ.  κατεδαφίσεις,
φορτοεκφορτώσεις , κ.λ.π.   

Μ Μ Υ Υ Χ Χ

7 Κίνδυνος απο δάπεδα εργασίας (π.χ.
Ολισθηρά δάπεδα, κινητές σκάλες και
ανεμόσκαλες, επικλινή δάπεδα κ.λ.π.)

8 Κίνδυνος  πτώσης  εντός  τάφρων-
φρεατίων  ή  εν  γενει  αφύλακτων
ανοιγμάτων φυσικών ή τεχνητών

Μ Υ Υ

9 Κίνδυνος  πυρκαϊάς  από  εύφλεκτα
υλικά ( π.χ. μονωτικά διαλύτες, χρήση
πίσσας,  και  είτε  από  σπινθήρες  και
βραχυκυκλώματα  (  υπόγειοι  αγωγοί,
υπό  τάση,  εργαλεία  πού  παράγουν
εξωτερικό σπινθήρα, χρήση φλόγας –
οξυγονοκολλήσεις,
ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.λ.π.) 

Υ

10 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ( π.χ. δίκτυα
, ηλεκτροκίνητα μηχανήματα κ.λ.π. 

Υ Μ

11 Κίνδυνος ατυχήματος από ανυψώσεις
βαρέων  αντικειμένων  ή  οχημάτων
(π.χ.  τσιμεντοσωλήνες  ,μεταλλικές
αντιστηρίξεις κ.λ.π.)

Υ Μ Χ

12 Κίνδυνος  από  κίνηση  και  λειτουργία
μηχανημάτων  έργων  (αποχιονιστικά,
φορτωτής κ.λ.π.)

Χ Υ Υ Υ

13 Κίνδυνος  απο  εκρήξεις,εκτοξευμένα
υλικά  -  θραύσματα  (π.χ.  Δοχεία  και
δίκτυα  υπό  πίεση  όπως  φιάλες
οξυγόνου, υγραέριο, δίκτυο ύδρευσης,
ελαιοδοχεία/υδραυλικά
συστήματα,αστοχία  υλικών  υπό
ένταση  όπως  συρματόσχοινα,
αγκύρια,  κοχλίες,  από  εκτοξευμένα
υλικά όπως τροχίσεις κ.λ.π)

Υ Μ

14 Κίνδυνος  από  μετατόπιση  υλικών/
οικοδομικών  στοιχείων
(π.χ.αρμολόγηση/απαρμολόγηση

Μ
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προκατασκευασμένων στοιχείων)

15 Κίνδυνος  από  έκθεση  σε  βλαπτικούς
παράγοντες  (  θόρυβος,  σκόνη,
καυσαέρια  μηχανών  εσωτ.  καύσης
,αναθυμιάσεις  υγρών,  υπαίθρια
εργασία /παγετός κ.ά)

Μ  Υ Υ  

16 Κίνδυνος  απο  βιολογικούς
παράγοντες(π.χ.  Τσιμπήματα
δαγκώματα ζώων κ.λ.π.)

Μ Μ

17 Κίνδυνος  εγκαυμάτων  απο  υψηλές
θερμοκρασίες  (συγκολλήσεις,
υπέρθερμα ρευστά, υπερθερμενόμενα
τμήματα μηχανών)

Μ Μ Μ Μ

18 Κίνδυνος  ατυχημάτων  που  δεν
δύνανται  να εξαλειφθούν  απόλυτα με
τα ομαδικά μέτρα προστασίας .

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 Οι  εγκαταστάσεις  ηλεκτροφωτισμού  (πίνακες,  ακροκιβώτια  σιδηροϊστών,  κ.λ.π.)  πρέπει  να

επιθεωρούνται και να συντηρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 Η οριζόντια / κατακόρυφη σήμανση καθώς και τα στοιχεία ασφάλισης πρέπει να επιθεωρούνται και να

συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  
 Η κατάσταση του οδοστρώματος θα πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος για τον 

εντοπισμό αστοχιών, ρωγμών, αυλακώσεων κ.λ.π.
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
( Σ.Α.Υ.)

( Π.Δ. 305/96 - ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡ. 3- 11 )

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

2013ΕΠ00800026)»/ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

2017, 2018, 2019) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 256.000,00 ΕΥΡΩ,

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισμού

ΠΑΡΟΧΟΣ …………………………………………..
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Γενικά
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού .
2. Σύντομη περιγραφή του έργου .
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου .
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου .
5. Στοιχεία εκπονητή Σ.Α.Υ.
· Συντονιστής Ασφαλείας
· Τεχνικός Ασφαλείας
· Γιατρός Εργασίας
6. Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του έργου.

Β. Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου.

Γ. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά την ασφάλεια & την
υγεία των εργαζομένων .

Δ. Πρόσθετα στοιχεία .
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Α. Γενικά

Είδος της παροχής υπηρεσίας και χρήση αυτής.

ΕΡΓΟ:  ΠΑΡΟΧΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)»/

ΥΠΟΕΡΓΟ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
≪ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017, 2018, 2019) ≫

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
(σύμφωνα με την προσφορά του Παρόχου):   ……………………. € (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία Ανάθεσης-Σύμβασης: …………………………

Ημερομηνία Ορισμού Επόπτη και Επιτροπών Παρακολούθησης:

Ημερομηνία  Ορισμού  Επιτροπών  Παραλαβής  Παροχής  Υπηρεσίας:
……………………………………………………

Επόπτης:
Επιτροπές Παρακολούθησης:
…………………………………………………………………………………………..

Επιτροπές Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας:

ΠΑΡΟΧΟΣ:

Ποσοστό έκπτωσης: ……%

Ημερ/νία Εγκατάστασης: / /201…

Ημερ/νία Περαίωσης: / /201…

2.  Σύντομη περιγραφή της Παροχής Υπηρεσιών

Αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσιών είναι  η παροχή υπηρεσιών για  την εφαρμογή του προγράμματος
αποχιονισμού  στο  Εθνικό  και  Επαρχιακό  Οδικό  Δίκτυο  αρμοδιότητας  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας .
Το  πρόγραμμα  αποχιονισμού  περιλαμβάνει  εργασίες  αποχιονισμού  και  αλατοδιανομής,  απεγκλωβισμού
οχημάτων και  άλλες που κρίνονται  απαραίτητες για  την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προκύπτουν Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από τις χιονοπτώσεις.
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3. Ακριβής διεύθυνση του έργου
Η ανάπτυξη του έργου είναι γραμμική, κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όπως αναφέρεται άλλωστε και
στον τίτλο του αντικειμένου.

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου

Κύριος της Παροχής Υπηρεσίας : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϊσταμένη Αρχή : Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

5. Στοιχεία εκπονητή Σ.Α.Υ.
Την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας και  Υγιεινής,  ανέλαβε ο ………………………………………. με την
ιδιότητά του ως ………………………..  και  ως βοηθός συντονιστή ασφαλείας της παροχής υπηρεσίας με
δ/νση αλληλογραφίας ……………………………………….., Τηλ. ……………..….. και FAX …………………
Καθήκοντα συντονιστή ασφαλείας αναλαμβάνει ο ………….......................................
Κινητό επικοινωνίας : …………………………………
Βοηθοί του Συντονιστή ορίζονται:
…………………………… με κινητό επικοινωνίας ……………….
…………………………… με κινητό επικοινωνίας ……………….
Γιατρός Εργασίας ορίζεται ο …………………………, …………………………………, ………………………. (τηλ
………………..),
γιατρός με ειδικότητα Παθολόγου, ο οποίος σε κατάσταση επιφυλακής θα βρίσκεται επί
………………………………………………………

6. Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του έργου
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν, είναι σε δύο φάσεις. Η αρχική φάση 1 αφορά την προετοιμασία
που πρέπει να γίνει και η φάση 2, που είναι το κυρίως έργο του αποχιονισμού, αφορά όλες τις εργασίες που
πρέπει να γίνουν, από την θέση επιφυλακής μέχρι την επέμβαση.
Πιο αναλυτικά, για τη φάση 1:
1.Συντήρηση  των  εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού  των  εγκαταστάσεων,  όπου  αυτές  υπάρχουν  στις
θέσεις των θέσεων επιφυλακής ευρύτερα.
2.Παραλαβή  και  φύλαξη,  τακτοποίηση  του  αλατιού  κατά  την  εκφόρτωση  σε  ειδικές  για  το  λόγο  αυτό
αποθήκες.  Συντήρηση  με  συχνές  αναμοχλεύσεις.  Ανεφοδιασμός  των  αποχιονιστικών  μηχανημάτων  που
φέρουν αλατοδιανομέα σε σημεία όπου θα υπάρχει φορτωτής.
3.Μεταφορά  και  τοποθέτηση των αποχιονιστικών  μηχανημάτων στα  σημεία  του  οδικού  δικτύου,  (χώροι
επιφυλακής) που υποδεικνύονται από το εγκεκριμένο σχέδιο αποχιονισμού.
4.Δοκιμή, επισκευή και συνεχή συντήρηση των μηχανισμών ανοίγματος της κεντρικής νησίδας του
αυτοκινητοδρόμου, έτσι ώστε να λειτουργούν κατά την αναστροφή των αποχιονιστικών.

Στη φάση 2 περιλαμβάνονται οι πιο κάτω ομάδες εργασιών:
1.Αποχιονισμός με αποχιονιστικά μηχάνημα με λεπίδα και αλατοδιανομεα, τρία (3) για τα ‘έτη 2017, 2018 και
τέσσερα για τα έτη 2019-2020. Η διάνοιξη του δρόμου γίνεται με αποχιονιστικό μηχάνημα, που βρίσκεται
στην  καθορισμένη  θέση του (σύμφωνα  με  το  σχέδιο  αποχιονισμού)  και  είναι  έτοιμο  για  μετακίνηση και
λειτουργία,  σύμφωνα  με  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας.  Το  κάθε  αποχιονιστικό  έχει  τον  δικό  του  βρόγχο
εμβέλειας στο δίκτυο.
2.Ανεφοδιασμός αλατοδιανομέων με φορτωτή, από τα σημεία αποθήκευσης και φύλαξής του.
3.Περισυλλογή  οχημάτων  και  λοιπές  εργασίες.  Κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  αποχιονισμού  και  σε
περιπτώσεις εγκλωβισμού οχημάτων, μετά από σχετική εντολή της υπηρεσίας, διατίθεται στο έργο ειδικό
όχημα απεγκλωβισμού-ρυμούλκησης ή γερανός 30t.
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Β. Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου

Οι πιθανοί  κίνδυνοι που ενδέχεται  να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου όπως φαίνεται  στον
ΠΙΝΑΚΑ Ι είναι οι εξής:

ΦΑΣΗ 1 Φ1.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

Φ1.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
Φ1.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

ΦΑΣΗ 2 Φ2.1 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ με λεπίδα - ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΗ
Φ2.2 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ
Φ2.3 ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Ή ΓΕΡΑΝΟΣ 30 Τ.

Γ. Μέτρα για την πρόληψη και ανατροπή των κινδύνων και γενικά την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζομένων. (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων για καθένα από τους παραπάνω κινδύνους
είναι τα εξής:

1. Για τον πιθανό κίνδυνο αστοχίας του εδάφους
· Τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις
τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες
εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης
εργασιών πλησίον πρανών και άν απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωμα.
· Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής.
· Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα
διενεργείται μετά από βίαια καιρικά φαινόμενα

2. Για τον πιθανό κίνδυνο από εργοταξιακά και διερχόμενα οχήματα
· Μετά το τέλος της εργασίας, όλα τα μηχανήματα εργοταξίου θα αφήνονται χωρίς φορτίο και τα
στοιχεία τους θα είναι ακινητοποιημένα πλήρως(Α50 Π.Δ.1073/81).
· Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η διέλευση οχημάτων θα γίνεται με τη χρήση
κατάλληλης σήμανσης ,σύμφωνα με τη μελέτη σήμανσης και σε συνεννόηση με την τροχαία ( Κ.Ο.Κ. Υ.Α.
ΒΜ5/30428/1980, ΒΜ5/300581/1982).

3. Για τον πιθανό κίνδυνο από μηχανήματα με κινητά μέρη
·  Σαφής  κυκλοφοριακή  ρύθμιση  θα  υφίσταται  σε  κάθε  φάση  εργασίας,  αναφορικά  με  την  κυκλοφορία
μηχανοκίνητων  οχημάτων,  πεζών.  Σαφής  διαχωρισμός  κυκλοφορίας  πεζών  –  οχημάτων  και  αντιθέτως
κινουμένων οχημάτων.
· Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ των οχημάτων.
· Η κίνηση μηχανοκίνητου σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται.
· Τα εμπλεκόμενα στην δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, μηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις
νόμιμες άδειες και εξοπλισμό, θα έχουν υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα
διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα σε καλή κατάσταση.
· Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού.
·  Αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνεια θα σημαίνεται  και  θα απομονώνεται  απαγορευμένης  της πρόσβασης
οχημάτων σ’ αυτήν.
· Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα
απαγορεύονται.
· Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο.
· Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ’ υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα
απαγορεύεται.
· Οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται συνεχώς.
· Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών θα σημαίνεται καταλλήλως.
· Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας.
· Η ορθή και συνεχής χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς.

4. Για τον πιθανό κίνδυνο από χρήση εργαλείων χειρός
· Χρήση ΜΑΠ
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5. Για τον πιθανό κίνδυνο πτώσης από ύψος
· Για τα ικριώματα που πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν , θα ισχύουν όσο αφορά τις προδιαγραφές τους οι
απαιτήσεις  που  απορρέουν  από  την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  16440/Φ.10.4/445/993  και  αφορά  τον
τρόπο  χρησιμοποίησης  τους  οι  κανόνες  που  απορρέουν  από  το  άρθρο  13  του  Π.Δ  778/1980  και  του
Ν.1430/1984 
· Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00μ επιφανειών, θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα μέτρα
προστασίας έναντι πτώσης.

6. Για τον πιθανό κίνδυνο πτώσης υλικών και αντικειμένων
· Η εκφόρτωση των αντικειμένων θα γίνεται σε χώρο κατάλληλο προς αυτό ( Α85 Π.Δ. 1073/81 ).
· Η φόρτωση , η εκφόρτωση και η μεταφορά των υλικών και αντικειμένων θα γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε
να  μην  εκτίθενται  σε  κίνδυνο  πρόσωπα λόγω κατάπτωσης ,  κυλίσεως  ,  ανατροπής  ,  καταρρεύσεως  ή
θραύσης αντικειμένων ( Α85 Π.Δ. 1073/81) .
· Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη , θα καταβάλλεται προσπάθεια και φροντίδα ώστε να μην κινδυνεύσει
κανείς από κατάρρευση ή πτώση αντικειμένων ( Α86 Π.Δ. 1073/81.)

7. Για τον πιθανό κίνδυνο από δάπεδα εργασίας
· Για κάθε κεκλιμένη επιμήκη επιφάνεια όπου ενδεχόμενη πτώση θα επιφέρει και μεγάλες ταχύτητες καθόδου
θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως και στις πτώσεις από ύψη.
· Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των επιφανειών θα λαμβάνονται, ενώ λόγω αντικειμενικών δυσκολιών
θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζόμενους.

8. Για τον πιθανό κίνδυνο από πτώση εντός αφύλακτων ανοιγμάτων
·  Θα γίνεται αναγνωριστικός έλεγχος της περιοχής όπου θα γίνει αποχιονισμός έτσι ώστε να σημανθούν
επικίνδυνα ανοίγματα.
· Σε όλες τις αναστροφές ή τις μανούβρες των ειδικών οχημάτων ρυμούλκισης ή γερανοφόρων
οχημάτων ή οχημάτων μεταφοράς βαρέων οχημάτων θα γίνεται με την βοήθεια σημειωτών.
· Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

9. Για τον πιθανό κίνδυνο πυρκαϊάς από εύφλεκτα υλικά είτε από σπινθήρες και βραχυκυκλώματα.
· Έλεγχος και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων διανομής ενέργειας του εργοταξίου Παράγραφος 2.1
του Π.Δ. 305/96 Παράρτ. IV-BII.
·  Εντοπισμός και  έλεγχος των προϋπάρχουσων της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου εγκαταστάσεων
.Παράγρ.2.2 του Π.Δ. 305/96 Παράρτημ. IV-BII.
·  Απομάκρυνση  κάθε  μη  άμεσα  χρησιμοποιήσιμης  ποσότητας  εύφλεκτων  υλικών  Παράγραφος  2α  του
άρθρου 96 του Π.Δ. 1073/81.
· Εκτέλεση σε ακίνδυνη περιοχή και υπό συνεχή παρακολούθηση διά την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν
αναφλέξεως .Παράγρ.2β άρθρου 96 Π.Δ 1073/81.
· Λήψη ειδικών μέτρων πυρασφάλειας κατά την εκτέλεση απαραιτήτων εργασιών συγκολλήσεων
.Παράγρ.2γ άρθρου 96 Π.Δ. 1073/81 .
· Λήψη ειδικών προσθέτων μέτρων προλήψεως πυρκαγιάς σε χώρους επικίνδυνους για πυρκαγιά. Παράγρ.
2ε άρθρου 96 Π.Δ. 1073/81.
· Ύπαρξη μέσων σημάνσεως συναγερμού και πυροσβέσεως , οδών διαφυγής ή έξοδοι κινδύνου τα οποία
πρέπει να γνωρίζει το προσωπικό του εργοταξίου , Παράγρ. 2ζ, 2η, 2θ άρθρου 96 Π.Δ. 1073/81.

10. Για τον πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
·  Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου θα ακολουθούν τις διατάξεις του ισχύοντος ≪Κανονισμού
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων≫  (Α75 Π.Δ. 1073/81).
·  Οι  ηλεκτρικοί  πίνακες  διανομής  και  τροφοδοσίας  θα  είναι  μεταλλικοί  ή  πλαστικοί  στεγανού  τύπου  με
δυνατότητα κλειδώματος και κατάλληλη γείωση (Α77 Π.Δ. 1073/81).
· Μηχανήματα ηλεκτροκίνητα ακόμη και φορητά (όπως π.χ. μηχανές τριβής, σβουράκια λειάνσεως ή κοπής,
ηλεκτροδράπανα, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α.) θα ελέγχονται πριν τη χρήση τους και ιδιαίτερα για την καλή
κατάσταση  των  μονώσεων  και  των  καλωδίων  τροφοδοσίας  τους,  τη  σωστή  γείωσή  τους  κ.α.,  όπως
προβλέπει ο Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε. Α 49 Π.Δ. 1073/81).
·  Οι  φορητές  λυχνίες  θα  βρίσκονται  σε  άριστη  κατάσταση  και  θα  τροφοδοτούνται  με  ηλεκτρικό  ρεύμα
χαμηλής τάσης 42 Volts, μέσω ειδικού μετασχηματιστή (Α81 Π.Δ. 1073/81).
· Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και μηχανημάτων που λειτουργούν με
ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 220/380 Volts, θα τηρηθούν τα ακόλουθα (Α81 Π.Δ. 1073/81):
- Τα καλώδια τροφοδοσίας θα ακολουθούν διαδρομές οι οποίες δεν θα δημιουργούν κινδύνους – μακριά από
συνήθεις διακινήσεις προσωπικού οχημάτων και υλικών.
- Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας σε δάπεδα, τα δάπεδα θα είναι ελεύθερα από χαλίκια και
άλλα αιχμηρά αντικείμενα, λάδια – πετρελαιοειδή – διαλυτικά κ.α., τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν
φθορά των καλωδίων.
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- Οι χρησιμοποιούμενοι ρευματολήπτες και ρευματοδότες θα είναι στεγανού τύπου.
11. Για τον πιθανό κίνδυνο ατυχήματος από ανυψώσεις βαρέων αντικειμένων
·  Σχοινιά  ,  συρματόσχοινα  ,  αλυσίδες  και  τα  λοιπά στοιχεία  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  μαζί  τους  π.χ.
άγκιστρα, πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής και καλά διατηρημένα για την ασφαλή πραγματοποίηση της
εκάστοτε εργασίας ( Α60 Π.Δ 1073 / 81).
· Τακτικός έλεγχος και συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων.

12. Για τον πιθανό κίνδυνο από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων έργων
·  Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει  να  διενεργείται  μόνο από άτομα άνω των 18 ετών με  επαρκή
εμπειρία κατοχή άδειας χειριστού εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ( Α46 παρ.α Π.Δ.
1073/81) .
·  Τα μηχανήματα εργοταξίου γενικά πρέπει  να  είναι  εγκατεστημένα σε  θέσεις  οι  οποίες επιτρέπουν την
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους ( Α46 παρ.β Π.Δ.1073/81).
· Η είσοδος – κίνηση του προσωπικού στους χώρους εγκατάστασης , λειτουργίας ή κυκλοφορίας
μηχανημάτων, γενικά θα απαγορεύεται ή θα πραγματοποιείται σε προβλεπόμενες ασφαλείς διαδρομές (Α46
παρ.γ Π.Δ. 1073/81).
· Η ασφαλής και καλή λειτουργία πάντων των μηχανημάτων καθώς και η συντήρηση τους , θα ελέγχεται
υπεύθυνα  από  εξειδικευμένο  και  αρμόδιο  πρόσωπο σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  από  4/5
Οκτωβρίου  1951  ΒΔ/τος  ≪περί  επιβλέψεως  της  λειτουργίας  χειρισμού  και  συντήρησης  μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων ≫  ( Α47 Π.Δ. 1073/81).

13. Για τον πιθανό κίνδυνο εκρήξεων
· Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής.
· Η εργασία θα εκτελείται με εποπτεία και με ιδιαιτέρως αυξημένα μέτρα ασφαλείας, εάν βρίσκονται πλησίον
καλώδια ρεύματος. 

14. Για τον κίνδυνο από μετατόπιση υλικών/ οικοδομικών στοιχείων
· Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από σαμπανιαδόρο
· Δεν θα παρευρίσκονται κάτω από το ανυψωμένο φορτίο εργαζόμενοι.
15. Για τον πιθανό κίνδυνο ατυχημάτων από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
·  Για  την  προστασία  των  εργαζομένων  από  θόρυβο  /  δονήσεις  να  χρησιμοποιούνται  μέσα  ατομικής
προστασίας της  ακοής κυρίως για  τους χειριστές  μηχανημάτων .  Π.Δ.  396/94  άρθρα 3,4  & Π.Δ.  85/91
παράρτ. Ι Ι παράγρ. 2.
· Διαβροχή των κατεδαφισμένων τμημάτων με νερό για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και συγκέντρωση
των προϊόντων καθαιρέσεως σε σάκους στεγανούς . Π.Δ. 1073/81 άρθρο 30 & Π.Δ. 396/94 άρθρο 7.
· Έλεγχος και συντήρηση από εξειδικευμένο και αρμόδιο πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
από ΒΔ – 4/5 – 10 –51 ≪  περί  επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισμού και  συντηρήσεως μηχανημάτων
εκτελέσεως τεχνικών έργων ≫  Π.Δ 1073/ 81 άρθρο 47 & Π.Δ 395/94 παράρτ. Παρ.2.10
·  Ο εξοπλισμός εργασίας που δημιουργεί  κινδύνους από αναθυμιάσεις αερίων ή υγρών πρέπει  να είναι
εφοδιασμένος με κατάλληλες διατάξεις κατακράτησης . Π.Δ. 395/94 παράρτ. Παρ 2.10 & Π.Δ. 396/94 άρθρ.
3,4.

16. Για τον πιθανό κίνδυνο ατυχημάτων που δεν δύνανται να εξαλειφθούν απόλυτα με τα ομαδικά
μέτρα προστασίας :
·  Για την εξάλειψη του πιθανού κινδύνου ατυχημάτων που δεν δύνανται  να εξαλειφθούν απόλυτα με τα
ομαδικά μέτρα προστασίας, θα παρθούν ατομικά μέτρα προστασίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα
102-108 του Π.Δ. 1073/81 (κράνη προστασίας, ειδικά γυαλιά προστασίας, προσωπίδες, γάντια, κατάλληλα
υποδήματα  ,  ζώνες  ασφαλείας  ,  στολή  εργασίας  κ.ά.).  Τα  ανωτέρω  μέτρα  προστασίας  πρέπει  να
προστατεύουν  αποτελεσματικά  από  το  συγκεκριμένο  κίνδυνο,  να  βρίσκονται  σε  άριστη  κατάσταση,  να
συντηρούνται περιοδικά , να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται με επιμέλεια.

Δ. Πρόσθετα στοιχεία

1. Σήμανση εργοταξίου
α. Γενικά
Η σήμανση του εκτελούμενου έργου θα ακολουθήσει  τις γενικές αρχές της σήμανσης οδών, δηλαδή θα
παρέχει την έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση των κινούμενων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, την
προειδοποίηση τους για την κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος και τέλος τη ρύθμιση της κίνησης τους
ώστε η διέλευση τους να πραγματοποιείται  με ασφάλεια και με λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία οδηγών και
πεζών. Σκοπός της σήμανσης είναι η ενημέρωση των κινούμενων με τρόπο άμεσο και συνεχή, χωρίς όμως
να  γίνεται  κατάχρηση  χρησιμοποίησης  πινακίδων,  ώστε  να  επιφέρουν  σύγχυση  –  κούραση  και  να
αλλοιώνουν την αποτελεσματικότητα της σήμανσης.
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Λήφθηκαν υπόψη:
α) Το είδος, οι απαιτήσεις και η έκταση των εργασιών εκτέλεσης του έργου
β) Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού άξονα .
γ) Ο Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα τα άρθρα:
4: ≪  Σήμανση οδών με πινακίδες ≫
5: ≪  Σήμανση οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις ( παρ.7) ≫
9: ≪  Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς ≫
10: ≪  Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης ( παρ.4) ≫
47: ≪  Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς ≫
52: ≪  Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας ≫
δ) Η με αριθμ.  ΒΜ/30428/1980 (  ΦΕΚ 589/Β/1980) Απόφαση του ΥΔΕ ≪  Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής
Προδιαγραφής , Σημάνσεως Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών.

β. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Επισυνάπτονται
  Πίνακας ΙΙΙ (ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)
Επισυνάπτεται.
K.O.K. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – Ν. 2696/99

1. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) που δηλώνουν:
· επικίνδυνες θέσεις
· Προσβάσεις οδικών κόμβων
· Προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων
Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που
χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής
τους,  ώστε  να  λαμβάνουν  έγκαιρα  τα  κατάλληλα  μέτρα  και,  σε  περίπτωση  ανάγκης,  να  μειώνουν  την
ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν

2. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ρ) που δηλώνουν:
· Προτεραιότητα
· Απαγορεύσεις ή περιορισμούς
· Υποχρεώσεις
οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-77) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που
χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει
αυτοί να συμμορφώνονται.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 4 (Π) που δηλώνουν:
· προειδοποιήσεις κατευθύνσεων
· Κατευθύνσεις
· Αριθμήσεις οδών και χιλιομετρήσεων
· Τοπωνύμια
· Επιβεβαιώσεις
· Χρήσιμες πληροφορίες για τους οδηγούς οχημάτων
· Ενδείξεις εγκαταστάσεων
Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-94) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις
οδούς,  για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις,  αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες,
εγκαταστάσεις κ.λπ.).

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (ΠΡ) 
Οι  πρόσθετες  πινακίδες  (Πρ-1  μέχρι  Πρ-18β)  τοποθετούνται  σε  συνδυασμό  πάντοτε  με  άλλες  (κύριες)
πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων
πινακίδων. 

Κ-5 Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο
πλευρές
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Κ-6α Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή
πλευρά

Κ-6δ Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά
πλευρά

Κ-20 Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό 

Κ-12 Ολισθηρό οδόστρωμα

Κ-25 Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις
πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Ρ-1

Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.Η
πινακίδα αυτή σημαίνει οτι στον κόμβο πρό του

οποίου τοποθετούνται, οι οδηγοί πρέπει να
παραχωρούν την προτεραιότητα στα οχήματα, τα

οποία κινούνται στην άλλη οδό

Ρ-2

Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP). Η πινακίδα
αυτή που τοποθετείται πρίν από κόμβο σημαίνει

υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος πρίν
από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση

προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται
στην οδό πρός την οποία πλησιάζει.Η αυτή πινακίδα

που τοποθετείται σε άλλα σημεία πλήν κόμβου,
σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του

οχήματος στη θέση της πινακίδας και μη εκ νέου
εκκίνηση μέχρις ότου βεβαιωθεί ο οδηγός του ότι

μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο

Ρ-5 Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης
κυκλοφορίας λόγω στενότητας του οδοστρώματος

Ρ-6 Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας
(λόγω στενότητας του οδοστρώματος)
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Ρ-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα

Ρ-8 Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και πρός τις δύο
κατευθύνσεις

Ρ-47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας πρός τα αριστερά

Ρ-48 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας πρός τα δεξιά

Ρ-52α Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή
πλευρά της νησίδος η του εμποδίου

Ρ-59
Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων σε

δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του
αυτοκινήτου

Π-76 Εμπόδιο κινητό, λόγω έργων επί της οδού

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ 

 ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 Φ21 Φ22 Φ23

1 Κίνδυνος  από  αστοχία  του
εδάφους ( π.χ. κατολισθήσεις ,
καταρρεύσεις  ,  υποχωρήσεις
πρανών  εκσκαφής  ,
αποκολλήσεις βράχων κ.λ.π

Χ Χ Χ Χ Χ  

2 Κίνδυνος από εργοταξιακά και
διερχόμενα  οχήματα  (π.χ.
ασταθής έδραση , ανεξέλεγκτη
κίνηση  ,  συγκρούσεις  ,
συνθλίψεις κ.λ.π. 

Χ Χ Μ Χ Μ Μ Μ

3 Κίνδυνος  απο μηχανήματα με
κινητά  μέρη  (π.χ.  Στενότητα
χώρου,  βλάβη  συστημάτων
κίνησης κ.λ.π.)

Υ Υ Υ Υ
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4 Κίνδυνος  απο  χρήση
εργαλείων  χειρός
(ηλεκτροσυγκόλληση,
αλυσοπρίονα,  δίσκοι,  τροχοί
κ.λ.π.)

5 Κίνδυνος-  πτώσεις  από  ύψος
(π.χ. εργασία σε ικριώματα . Σε
στέγες  ,  πλησίον
κατακόρυφων  ή  οριζοντίων
ανοιγμάτων,  κ.λ.π.  

6 Κίνδυνος  από  πτώση  υλικών
και  αντικειμένων  (  π.χ.
κατεδαφίσεις,
φορτοεκφορτώσεις , κ.λ.π.   

Μ Μ Υ Υ Χ Χ

7 Κίνδυνος  από  δάπεδα
εργασίας  (π.χ.  Ολισθηρά
δάπεδα,  κινητές  σκάλες  και
ανεμόσκαλες, επικλινή δάπεδα
κ.λ.π.)

8 Κίνδυνος  πτώσης  εντός
τάφρων-  φρεατίων  ή  εν  γένει
αφύλακτων  ανοιγμάτων
φυσικών ή τεχνητών

Μ Υ Υ

9 Κίνδυνος  πυρκαγιάς  από
εύφλεκτα υλικά ( π.χ. μονωτικά
διαλύτες,  χρήση  πίσσας,  και
είτε  από  σπινθήρες  και
βραχυκυκλώματα  (  υπόγειοι
αγωγοί,  υπό  τάση,  εργαλεία
πού  παράγουν  εξωτερικό
σπινθήρα,  χρήση  φλόγας  –
οξυγονοκολλήσεις,
ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.λ.π.) 

Υ

10 Κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας
(  π.χ.  δίκτυα  ,  ηλεκτροκίνητα
μηχανήματα κ.λ.π. 

Υ Μ

11 Κίνδυνος  ατυχήματος  από
ανυψώσεις  βαρέων
αντικειμένων ή οχημάτων (π.χ.
τσιμεντοσωλήνες  ,μεταλλικές
αντιστηρίξεις κ.λ.π.)

Υ Μ Χ

12 Κίνδυνος  από  κίνηση  και
λειτουργία  μηχανημάτων
έργων  (αποχιονιστικά,
φορτωτής κ.λ.π.)

Χ Υ Υ Υ

13 Κίνδυνος  απο
εκρήξεις,εκτοξευμένα  υλικά  -
θραύσματα  (π.χ.  Δοχεία  και
δίκτυα υπό πίεση όπως φιάλες
οξυγόνου,  υγραέριο,  δίκτυο
ύδρευσης,
ελαιοδοχεία/υδραυλικά
συστήματα,αστοχία  υλικών
υπό  ένταση  όπως
συρματόσχοινα,  αγκύρια,
κοχλίες,  από  εκτοξευμένα
υλικά όπως τροχίσεις κ.λ.π)

Υ Μ

14 Κίνδυνος  από  μετατόπιση
υλικών/ οικοδομικών στοιχείων
(π.χ.αρμολόγηση/απαρμολόγη
ση  προκατασκευασμένων
στοιχείων)

Μ

15 Κίνδυνος  από  έκθεση  σε
βλαπτικούς  παράγοντες
(  θόρυβος,  σκόνη,  καυσαέρια
μηχανών  εσωτ.  καύσης
,αναθυμιάσεις  υγρών,
υπαίθρια  εργασία  /παγετός
κ.ά)

Μ  Υ Υ  
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16 Κίνδυνος  από  βιολογικούς
παράγοντες(π.χ.  Τσιμπήματα
δαγκώματα ζώων κ.λ.π.)

Μ Μ

17 Κίνδυνος  εγκαυμάτων  από
υψηλές  θερμοκρασίες
(συγκολλήσεις,  υπέρθερμα
ρευστά,  υπερθερμαινόμενα
τμήματα μηχανών)

Μ Μ Μ Μ

18 Κίνδυνος ατυχημάτων που δεν
δύνανται  να  εξαλειφθούν
απόλυτα με τα ομαδικά μέτρα
προστασίας .

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ
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