
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

email: mantzavinatou@agankam.gov.gr

Λ.Δημοκρατίας 61, 13561 Αγ. Ανάργυροι

Τηλ. 2132023618 , 2132023600-1, fax 2132023626

Ιστοσελίδα www  .  agan  .  gov  .  gr     

http://www.agan.gov.gr/


 ΑΔΑΜ: 21PROC009326937                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                                                     Α.Δ.Α. 6Ε6ΥΩ62-310

     
                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Εργασίες για την προσαρμογή 
των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. στις 
προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  120/2021
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. στις
προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017», με προϋπολογισμό  458.870,97€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα,  απολογιστικά  και  αναθεώρηση),  πλέον  Φ.Π.Α.  110.129,03€,  δηλαδή  συνολικά
569.000,00ΕΥΡΩ.

2.  Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.  Για  την  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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (04/11/2021)

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Ε.Π.,  που  δραστηριοποιούνται  σε  έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
(προϋπολογισμού  458.870,97€)  β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  που προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

5.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ
(9.177,00€).

6.  Χρηματοδότηση  του  έργου  γίνεται  κατά  250.000€  από  την  επιχορήγηση  του  ΥΠ.ΕΣ.  (ΑΔΑ
6ΨΩΒ465ΧΘ7-ΙΣΛ),  κατά 85.000€ από την ενταγμένη Πράξη ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (ΑΔΑ Ω74146ΜΤΛΡ-Υ2Θ) με δικαιούχο την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και το υπόλοιπο ποσό από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου (Κ.Α. 60.6261.0001,
15.6261.0025 του Π/Υ του Δήμου). 

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού.

Αγιοι Ανάργυροι, 07/10/2021
ο Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθεότόυσα αρχήό : ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
                          Αριθμόό ς Φόρόλόγικόυό  Μήτρωό όυ (Α.Φ.Μ.): 998396742
                          Κωδικόό ς ήλεκτρόνικήό ς τιμόλόόγήσής …………………………………..4

Οδόό ς : Λ. Δήμόκρατιόας 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τήλ. : 2132023618, 625, 681
Γενικήό  Διευό θυνσή
στό  Διαδιόκτυό
(URL)                      http://www.agan.gov.gr
E-Mail : meletes@agankam.gov.gr
Πλήρόφόριόες: : ............................................

1.2       Εργόδόό τής ήό  Κυό ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3       Φόρεόας κατασκευήό ς τόυ εόργόυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4       Πρόιϋσταμεόνή Αρχήό  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συό μφωνα με τις
διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 72 παρ. 2 τόυ Ν3852/2010
1.5       Διευθυό νόυσα Υπήρεσιόα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6       Αρμόό διό Τεχνικόό  Συμβόυό λιό :………………………………………………………………

Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  μεταστεγασθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας  συό ναψής  ήό
εκτεόλεσής τόυ εόργόυ, υπόχρεόυό νται να δήλωό σόυν αό μεσα τα νεόα τόυς στόιχειόα στόυς πρόσφεόρόντες ήό
στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  ήό /και  τα  απόφαινόό μενα  όό ργανα  τόυ  Φόρεόα  Κατασκευήό ς
καταργήθόυό ν,  συγχωνευτόυό ν  ήό  με  όπόιόνδήό πότε  τρόό πό  μεταβλήθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής
διαδικασιόας  συό ναψής  ήό  εκτεόλεσής  τόυ  εόργόυ,  υπόχρεόυό νται  να  δήλωό σόυν  αό μεσα,   στόυς
πρόσφεόρόντες5 ήό  στόν αναό δόχό τα στόιχειόα των υπήρεσιωό ν ήό  απόφαινόό μενων όργαό νων, τα όπόιόα
καταό  τόν  νόό μό  απότελόυό ν  καθόλικόό  διαό δόχό  των  εν  λόόγω  όργαό νων  πόυ  υπεισεόρχόνται  στα
δικαιωό ματα και υπόχρεωό σεις τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα εόγγραφα τής  συό μβασής καταό  τήν  εόννόια  τής  περιπτ.  14 τής  παρ.  1  τόυ  αό ρθρόυ  2  τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρόό ντα ήλεκτρόνικόό  διαγωνισμόό , ειόναι τα ακόό λόυθα :
α) ή παρόυό σα διακήό ρυξή,
β) τό Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ)6  
γ)τό  εόντυπό  όικόνόμικήό ς  πρόσφόραό ς,  όό πως  παραό γεται  απόό  τήν  ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα  τόυ
υπόσυστήό ματός,
δ) ό πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής, 
ε) τό τιμόλόόγιό δήμόπραό τήσής, 
στ) ή ειδικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων,
ζ) ή τεχνικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων 
ή) τό τευό χός συμπλήρωματικωό ν τεχνικωό ν πρόδιαγραφωό ν,
θ) τό υπόό δειγμα ….7

ι) τό τευό χός τεχνικήό ς περιγραφήό ς,
ια) ή τεχνικήό  μελεότή,
ιβ)τυχόό ν συμπλήρωματικεός πλήρόφόριόες και διευκρινιόσεις πόυ θα παρασχεθόυό ν απόό  τήν αναθεότόυσα
αρχήό   επιό όό λων των ανωτεόρω
ιγ) ............................8
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2.2 Πρόσφεόρεται  ελευό θερή,  πλήό ρής,  αό μεσή  και  δωρεαό ν  ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή  στα  εόγγραφα  τής
συό μβασής9 στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
www.promitheus.gov.gr. 
Στήν  ιστόσελιόδα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  (www  .  agan  .  gov  .  gr  )  αναρταό ται  σχετικήό  ενήμεόρωσή  με
αναφόραό  στόν συστήμικόό  αριθμόό  διαγωνισμόυό  και διασυό νδεσή στόν ανωτεόρω ψήφιακόό  χωό ρό τόυ
«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Καό θε  ειόδόυς  επικόινωνιόα  και  ανταλλαγήό  πλήρόφόριωό ν  πραγματόπόιειόται  μεόσω  τής  διαδικτυακήό ς
πυό λής www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

.................................................................................   10  11

2.3 Εφόό σόν εόχόυν ζήτήθειό  εγκαιόρως, ήό τόι εόως τή Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (25/10/2021)12  ή
αναθεότόυσα αρχήό  παρεόχει σε όό λόυς τόυς πρόσφεόρόντες πόυ συμμετεόχόυν στή διαδικασιόα συό ναψής
συό μβασής συμπλήρωματικεός πλήρόφόριόες σχετικαό  με τα εόγγραφα τής συό μβασής, τό αργόό τερό στις
29/10/202113

Απαντήό σεις  σε  τυχόό ν  διευκρινιόσεις  πόυ  ζήτήθόυό ν,  αναρτωό νται  στόν  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό
ήλεκτρόνικόό  χωό ρό  τόυ  διαγωνισμόυό  στήν  πρόαναφερόό μενή  πυό λή  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   τόυ
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζιό  με  τα  υπόό λόιπα  εόγγραφα  τής  συό μβασής  πρός  ενήμεόρωσή  των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωό ν φόρεόων, όι όπόιόόι ειόναι υπόχρεωμεόνόι να ενήμερωό νόνται με δικήό  τόυς
ευθυό νή μεόσα απόό  τόν υπόό ψή ήλεκτρόνικόό  χωό ρό.

Η αναθεότόυσα αρχήό  παρατειόνει  τήν πρόθεσμιόα  παραλαβήό ς  των πρόσφόρωό ν,  όυό τως ωό στε  όό λόι  όι
ενδιαφερόό μενόι  όικόνόμικόιό  φόρειός  να  μπόρόυό ν  να  λαό βόυν  γνωό σή  όό λων  των  αναγκαιόων
πλήρόφόριωό ν για τήν καταό ρτισή των πρόσφόρωό ν στις ακόό λόυθες περιπτωό σεις:

α) όό ταν,  για  όπόιόνδήό πότε  λόόγό,  πρόό σθετες  πλήρόφόριόες,  αν  και  ζήτήό θήκαν απόό  τόν  όικόνόμικόό
φόρεόα εόγκαιρα, δεν εόχόυν παρασχεθειό τό αργόό τερό τεόσσερις (4) ήμεόρες πριν απόό  τήν πρόθεσμιόα πόυ
όριόζεται για τήν παραλαβήό  των πρόσφόρωό ν, 

β) όό ταν τα εόγγραφα τής συό μβασής υφιόστανται σήμαντικεός αλλαγεός. 

Η διαό ρκεια τής παραό τασής θα ειόναι αναό λόγή με τή σπόυδαιόό τήτα των πλήρόφόριωό ν πόυ ζήτήό θήκαν ήό
των αλλαγωό ν.

Όταν  όι  πρόό σθετες  πλήρόφόριόες  δεν  εόχόυν  ζήτήθειό  εόγκαιρα  ήό  δεν  εόχόυν  σήμασιόα  για  τήν
πρόετόιμασιόα  καταό λλήλων πρόσφόρωό ν,  ή  παραό τασή  τής  πρόθεσμιόας  εναπόό κειται  στή  διακριτικήό
ευχεόρεια τής αναθεότόυσας αρχήό ς.

2.4 Τρόπόπόιόήσή των όό ρων τής διαγωνιστικήό ς διαδικασιόας (πχ αλλαγήό /μεταό θεσή τής καταλήκτικήό ς
ήμερόμήνιόας υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν,  καθωό ς και σήμαντικεός  αλλαγεός  των εγγραό φων τής συό μβασής,
συό μφωνα με τήν πρόήγόυό μενή παραό γραφό), δήμόσιευό όνται στό ΚΗΜΔΗΣ14.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεσμευό όνται όό τι:
α) τήρόυό ν και θα εξακόλόυθήό σόυν να τήρόυό ν καταό  τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής, εφόό σόν επιλεγόυό ν,
τις υπόχρεωό σεις τόυς πόυ απόρρεόόυν απόό  τις διαταό ξεις τής περιβαλλόντικήό ς, κόινωνικόασφαλιστικήό ς
και  εργατικήό ς  νόμόθεσιόας,  πόυ  εόχόυν  θεσπιστειό  με  τό  διόκαιό  τής  Ένωσής,  τό  εθνικόό  διόκαιό,
συλλόγικεός συμβαό σεις ήό  διεθνειός διαταό ξεις περιβαλλόντικόυό ,  κόινωνικόυό  και εργατικόυό  δικαιόόυ,  όι
όπόιόες απαριθμόυό νται στό Παραό ρτήμα Χ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήό ρήσή των εν
λόόγω υπόχρεωό σεων ελεόγχεται και βεβαιωό νεται απόό  τα όό ργανα πόυ επιβλεόπόυν τήν εκτεόλεσή των
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δήμόσιόων συμβαό σεων και τις αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός και υπήρεσιόες πόυ ενεργόυό ν εντόό ς των όριόων
τής ευθυό νής και τής αρμόδιόό τήταό ς τόυς 15,

β) δεν  θα ενεργήό σόυν αθεόμιτα,  παραό νόμα ήό  καταχρήστικαό  καθ΄  όό λή  τή διαό ρκεια  τής διαδικασιόας
αναό θεσής, αλλαό  και καταό  τό σταό διό εκτεόλεσής τής συό μβασής, εφόό σόν επιλεγόυό ν και

γ) λαμβαό νόυν τα καταό λλήλα μεότρα για να διαφυλαό ξόυν τήν εμπιστευτικόό τήτα των πλήρόφόριωό ν πόυ
εόχόυν χαρακτήρισθειό ως τεότόιες απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  πρόσφόρεός   υπόβαό λλόνται  απόό  τόυς  ενδιαφερόμεόνόυς  ήλεκτρόνικαό ,  μεόσω  τής
διαδικτυακήό ς  πυό λής  www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  μεόχρι  τήν  καταλήκτικήό
ήμερόμήνιόα  και  ωό ρα  πόυ  όριόζεται  στό  αό ρθρό  18  τής  παρόυό σας  διακήό ρυξής,  σε  ήλεκτρόνικόό
φαό κελό  τόυ  υπόσυστήό ματός  «ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  και  υπόγραό φόνται,  τόυλαό χιστόν,   με
πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό ,  ή  όπόιόα  υπόστήριόζεται  απόό  αναγνωρισμεόνό  (εγκεκριμεόνό)
πιστόπόιήτικόό , συό μφωνα με τήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016. 16  

Για τή συμμετόχήό  στήν παρόυό σα διαδικασιόα όι ενδιαφερόό μενόι όικόνόμικόιό  φόρειός ακόλόυθόυό ν  τή
διαδικασιόα εγγραφήό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εόως 1.4 τής Κόινήό ς Υπόυργικήό ς Απόό φασής  «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  στην  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων υπόβαό λλει κόινήό  πρόσφόραό , ή όπόιόα υπόχρεωτικαό  υπόγραό φεται,
συό μφωνα με τα ανωτεόρω, ειότε απόό  όό λόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ απότελόυό ν τήν εόνωσή,
ειότε απόό  εκπρόό σωπόό  τόυς, νόμιόμως εξόυσιόδότήμεόνό. Στήν πρόσφόραό ,  πρόσδιόριόζεται ή εόκτασή
και τό ειόδός τής συμμετόχήό ς τόυ καό θε μεόλόυς τής εόνωσής, συμπεριλαμβανόμεόνής τής κατανόμήό ς
αμόιβήό ς  μεταξυό  τόυς,   καθωό ς  και  ό  εκπρόό σωπός/συντόνιστήό ς  αυτήό ς.  Η  εν  λόό γω  δήό λωσή
περιλαμβαό νεται  ειότε  στό ΕΕΕΣ (Μεόρός ΙΙ.  Ενόό τήτα Α) ειότε  στή συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή
πόυ δυό ναται να υπόβαό λλόυν τα μεόλή τής εόνωσής.

3.2 Στόν ήλεκτρόνικόό  φαό κελό πρόσφόραό ς περιεόχόνται:

 (α) εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς».
 (β)  εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή  «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ».

3.3 Απόό  τόν πρόσφεόρόντα σήμαιόνόνται, με χρήό σή τόυ σχετικόυό  πεδιόόυ τόυ υπόσυστήό ματός, καταό  τήν
συό νταξή τής πρόσφόραό ς,  τα στόιχειόα  εκειόνα πόυ εόχόυν εμπιστευτικόό  χαρακτήό ρα,  συό μφωνα με τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016. 
Στήν περιόπτωσή αυτήό , ό πρόσφεόρων υπόβαό λει στόν όικειόό  (υπό)φαό κελό σχετικήό  αιτιόλόόγήσή με τή
μόρφήό  ψήφιακαό  υπόγεγραμμεόνόυ αρχειόόυ pdf, αναφεόρόντας ρήταό  όό λες τις σχετικεός διαταό ξεις νόό μόυ ήό
διόικήτικεός  πραό ξεις  πόυ  επιβαό λλόυν  τήν  εμπιστευτικόό τήτα  τής  συγκεκριμεόνής  πλήρόφόριόας,  ως
συνήμμεόνό τής ήλεκτρόνικήό ς τόυ πρόσφόραό ς.  Δεν χαρακτήριόζόνται ως εμπιστευτικεός πλήρόφόριόες
σχετικαό  με τις τιμεός μόναό δός, τις πρόσφερόό μενες πόσόό τήτες και τήν όικόνόμικήό  πρόσφόραό .  

3.4 Στήν  περιόπτωσή  τής  υπόβόλήό ς  στόιχειόων  με  χρήό σή  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων
ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  (π.χ.  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  με  μόρφήό  ZIP),  εκειόνα  τα  όπόιόα  επιθυμειό  ό
πρόσφεόρων να χαρακτήριόσει ως εμπιστευτικαό , συό μφωνα με τα ανωτεόρω αναφερόό μενα, θα πρεόπει να
τα  υπόβαό λλει  ως  χωρισταό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα  με  μόρφήό  Portable  Document  Format  (PDF)  ήό  ως
χωριστόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  πόυ  να
περιλαμβαό νει αυταό .
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3.5 Ο  χρήό στής  –  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  υπόβαό λλει  τόυς  ανωτεόρω  (υπό)φακεόλόυς  μεόσω  τόυ
υπόσυστήό ματός, όό πως περιγραό φεται κατωτεόρω:

α) Τα  στόιχειόα  και  δικαιόλόγήτικαό  πόυ  περιλαμβαό νόνται  στόν  (υπό)φαό κελό  με  τήν  εόνδειξή
«Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»  ειόναι τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνται απόό
τόν όικόνόμικόό  φόρεόα ήλεκτρόνικαό  σε μόρφήό  αρχειόόυ Portable Document Format (PDF) και γιόνόνται
απόδεκταό , αναό  περιόπτωσή, συό μφωνα με τήν παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2.τής παρόυό σας.

β) Τό αργόό τερό πριν απόό  τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα απόσφραό γισής των πρόσφόρωό ν πόυ όριόζεται στό
αό ρθρό 18 τής παρόυό σας, πρόσκόμιόζόνται στήν Αναθεότόυσα Αρχήό 17, με ευθυό νή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα
όι πρωτόό τυπες εγγυήό σεις συμμετόχήό ς, πλήν των εγγυήό σεων πόυ εκδιόδόνται ήλεκτρόνικαό ,  άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.18

Οι ανωτεόρω πρωτόό τυπες εγγυήτικεός επιστόλεός συμμετόχήό ς πρόσκόμιόζόνται σε κλειστόό  φαό κελό, στόν
όπόιόό  αναγραό φεται  τόυλαό χιστόν  ό  απόστόλεόας,  τα  στόιχειόα  τόυ  παρόό ντός  διαγωνισμόυό  και  ως
παραλήό πτής ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό .

Η πρόσκόό μισή των πρωτόό τυπων εγγυήό σεων συμμετόχήό ς πραγματόπόιειόται ειότε με καταό θεσή τόυ ως
αό νω  φακεόλόυ  στήν  υπήρεσιόα  πρωτόκόό λλόυ  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ειότε  με  τήν  απόστόλήό  τόυ
ταχυδρόμικωό ς,  επιό  απόδειόξει.  Τό  βαό ρός απόό δειξής τής εόγκαιρής πρόσκόό μισής φεόρει  ό  όικόνόμικόό ς
φόρεόας.  Τό  εμπρόό θεσμό  απόδεικνυό εται  με  τόν  αριθμόό  πρωτόκόό λλόυ  ειότε  με  τήν  επιόκλήσή  τόυ
σχετικόυό  απόδεικτικόυό  απόστόλήό ς, αναό  περιόπτωσή.

Στήν περιόπτωσή πόυ  επιλεγειό  ή   απόστόλήό  τόυ φακεόλόυ τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς ταχυδρόμικωό ς  ,   ό  
όικόνόμικόό ς φόρεόας αναρταό , εφόό σόν δεν διαθεότει αριθμόό  εόγκαιρής εισαγωγήό ς τόυ φακεόλόυ τόυ στό
πρωτόό κόλλό τής αναθεότόυσας αρχήό ς, τό αργόό τερό εόως τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα απόσφραό γισής των
πρόσφόρωό ν,  μεόσω  τής  λειτόυργιόας  «επικόινωνιόα»,  τα  σχετικόό  απόδεικτικόό  στόιχειόό  πρόσκόό μισής
(απόδεικτικόό  καταό θεσής σε υπήρεσιόες   ταχυδρόμειόόυ - ταχυμεταφόρωό ν  ),      πρόκειμεόνόυ να ενήμερωό σει  
τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  περιό  τής  τήό ρήσής  τής  υπόχρεόωσήό ς  τόυ  σχετικαό  με  τήν  (εμπρόό θεσμή)
πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς τόυ στόν παρόό ντα διαγωνισμόό .

γ) Οι πρόσφεόρόντες συνταό σσόυν τήν όικόνόμικήό  τόυς πρόσφόραό , συμπλήρωό νόντας τήν αντιόστόιχή
ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα τόυ υπόσυστήό ματός. 

δ) Oι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  πρόβαιόνόυν,  μεόσω  των  λειτόυργιωό ν  τόυ  υπόσυστήό ματός,  σε
εκτυό πωσή  ελεόγχόυ  όμαλόό τήτας  των  επιμεόρόυς  πόσόστωό ν  εόκπτωσής,  αναό  όμαό δα  εργασιωό ν,  στήν
περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς με επιμεόρόυς πόσόσταό  εόκπτωσής, κατ’ εφαρμόγήό  τής παρ. 2α τόυ
αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.19

ε) Στή  συνεόχεια,  όι  πρόσφεόρόντες  παραό γόυν  απόό  τό  υπόσυό στήμα  τα  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα
[«εκτυπωό σεις» των Δικαιόλόγήτικωό ν Συμμετόχήό ς  και τής Οικόνόμικήό ς  Πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό
αρχειόόυ  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχειόα  αυταό  γιόνόνται  απόδεκταό ,  εφόό σόν  φεόρόυν,
τόυλαό χιστόν  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό ,  ή  όπόιόα  υπόστήριόζεται  απόό  αναγνωρισμεόνό
(εγκεκριμεόνό)  πιστόπόιήτικόό  και  επισυναό πτόνται  στόυς  αντιόστόιχόυς  (υπό)φακεόλόυς  τής
πρόσφόραό ς.  Καταό  τή  συστήμικήό  υπόβόλήό  τής  πρόσφόραό ς  τό  υπόσυό στήμα  πραγματόπόιειό
αυτόματόπόιήμεόνόυς  ελεόγχόυς  επιβεβαιόωσής  τής  ήλεκτρόνικήό ς  πρόσφόραό ς  σε  σχεόσή  με  τα
παραχθεόντα ήλεκτρόνικαό  αρχειόα (Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς και Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ) και εφόό σόν
όι  εόλεγχόι  αυτόιό  απόβόυό ν  επιτυχειός  ή  πρόσφόραό  υπόβαό λλεται   στό  υπόσυό στήμα.  Διαφόρετικαό ,  ή
πρόσφόραό  δεν υπόβαό λλεται και τό υπόσυό στήμα ενήμερωό νει τόυς πρόσφεόρόντες με σχετικόό  μήό νυμα
σφαό λματός στή διεπαφήό  τόυ χρήό στή των πρόσφερόό ντων, πρόκειμεόνόυ όι τελευταιόόι να πρόβόυό ν στις
σχετικεός ενεόργειες διόό ρθωσής.
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στ) Εφόό σόν όι όικόνόμικόιό  όό ρόι δεν εόχόυν απότυπωθειό  στό συό νόλόό  τόυς στις ειδικεός ήλεκτρόνικεός
φόό ρμες  τόυ  υπόσυστήό ματός,  όι  πρόσφεόρόντες  επισυναό πτόυν   τα  σχετικαό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα,
συό μφωνα με  τα ανωτεόρω, στήν  περιόπτωσή ε.20

ζ)  Απόό  τό υπόσυό στήμα εκδιόδεται ήλεκτρόνικήό  απόό δειξή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς, ή όπόιόα απόστεόλλεται
στόν όικόνόμικόό  φόρεόα με μήό νυμα ήλεκτρόνικόυό  ταχυδρόμειόόυ.

Στις περιπτωό σεις πόυ με τήν πρόσφόραό  υπόβαό λλόνται δήμόό σια ήό /και ιδιωτικαό  εόγγραφα, ειότε εόχόυν
παραχθειό  απόό  τόν ιόδιό τόν πρόσφεόρόντα ειότε απόό  τριότόυς, αυταό  γιόνόνται απόδεκταό , αναό  περιόπτωσή,
συό μφωνα με  τήν παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2.τής παρόυό σας21 

η) Έως  τήν  ήμεόρα  και  ωό ρα  απόσφραό γισής  των  πρόσφόρωό ν  πρόσκόμιόζόνται,  με  ευθυό νή  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα, στήν αναθεότόυσα αρχήό ,  σε εόντυπή μόρφήό  και σε κλειστόό  φαό κελό, στόν όπόιόό
αναγραό φεται ό απόστόλεόας και ως παραλήό πτής ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  τόυ παρόό ντός διαγωνισμόυό ,
τυχόό ν  στόιχειόα  τής  ήλεκτρόνικήό ς  πρόσφόραό ς  τόυ,  ήό τόι  των  υπόφακεόλων  «Δικαιόλόγήτικαό
Συμμετόχήό ς» και «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό », τα όπόιόα απαιτειόται να πρόσκόμισθόυό ν σε πρωτόό τυπα ήό
ακριβήό  αντιόγραφα22.

Τεότόια στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  ενδεικτικαό  ειόναι :

i)  ή  πρωτόό τυπή  εγγυήτικήό  επιστόλήό  συμμετόχήό ς,  πλήν  των  περιπτωό σεων  πόυ  αυτήό  εκδιόδεται
ήλεκτρόνικαό ,  αό λλως  ή  πρόσφόραό  απόρριόπτεται  ως  απαραό δεκτή,  συό μφωνα  με  τα  ειδικόό τερα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1. γ) τής παρόυό σας,

ii)  αυταό  πόυ  δεν υπαό γόνται  στις  διαταό ξεις  τόυ  αό ρθρόυ 11  παρ.  2  τόυ  ν.  2690/1999,  (ενδεικτικαό
συμβόλαιόγραφικεός εόνόρκες βεβαιωό σεις ήό  λόιπαό  συμβόλαιόγραφικαό  εόγγραφα),

iii)  ιδιωτικαό  εόγγραφα τα όπόιόα δεν  εόχόυν επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό ήό  δεν φεόρόυν θεωό ρήσή απόό
υπήρεσιόες  και  φόρειός  τής  περιόπτωσής  α  τής  παρ.  2  τόυ  αό ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  ήό  δεν
συνόδευό όνται απόό  υπευό θυνή δήό λωσή για τήν ακριόβειαό  τόυς, καθωό ς και

iv)  αλλόδαπαό  δήμόό σια  εόντυπα  εόγγραφα  πόυ  φεόρόυν  τήν  επισήμειόωσή  τής  Χαό γής  (Apostille),  ήό
πρόξενικήό  θεωό ρήσή και δεν εόχόυν επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό. 

Σε περιόπτωσή μή υπόβόλήό ς ενόό ς ήό  περισσόό τερων απόό  τα ως αό νω στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  πόυ
υπόβαό λλόνται  σε  εόντυπή  μόρφήό ,  πλήν  τής  πρωτόό τυπής  εγγυό ήσής  συμμετόχήό ς,  δυό ναται  να
συμπλήρωό νόνται και να υπόβαό λλόνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  ζήτήό σόυν  τήν  απόό συρσή  υπόβλήθειόσας  πρόσφόραό ς,  πριν  τήν
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν, με εόγγραφό αιότήμα τόυς πρός τήν αναθεότόυσα
αρχήό ,  σε  μόρφήό  ήλεκτρόνικόυό  αρχειόόυ  Portable Document Format (PDF)23 πόυ  υπόβαό λλεται
συό μφωνα με τις περ. ii) ήό  iv)  τής παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2. τής παρόυό σας,24  μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας
«Επικόινωνιόα»  τόυ  υπόσυστήό ματός.  Πιστόπόιήμεόνός  χρήό στής  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  χωριός  να
απαιτειόται  απόό φασή  τής  τελευταιόας,  πρόβαιόνει  στήν  απόό ρριψή  τής  σχετικήό ς  ήλεκτρόνικήό ς
πρόσφόραό ς στό υπόσυό στήμα πριν τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. Κατόό πιν, ό
όικόνόμικόό ς  φόρεόας  δυό ναται  να  υπόβαό λει  εκ  νεόόυ  πρόσφόραό  μεόσω  τόυ  υπόσυστήό ματός  εόως  τήν
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς  των πρόσφόρωό ν.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού
α) Μεταό  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  υπόβόλήό ς  πρόσφόρωό ν,  όό πως  όριόζεται  στό  αό ρθρό  18  τής
παρόυό σας, και πριν απόό  τήν ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή, πιστόπόιήμεόνός χρήό στής τής Αναθεότόυσας
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Αρχήό ς μεταβιβαό ζει  τήν αρμόδιόό τήτα διαχειόρισής τόυ ήλεκτρόνικόυό  διαγωνισμόυό  σε πιστόπόιήμεόνό
χρήό στή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό .

β) Η  αναθεότόυσα  αρχήό  διαβιβαό ζει  στόν  Πρόό εδρό  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  τόυς  κλειστόυό ς
φακεόλόυς   με  τις  πρωτόό τυπες  εγγυήό σεις  συμμετόχήό ς,  πόυ  εόχόυν  πρόσκόμιστειό,  πριν  απόό  τήν
ήμερόμήνιόα  και  ωό ρα  απόσφραό γισής  των  πρόσφόρωό ν  πόυ  όριόζεται,  όμόιόως,  στό  αό ρθρό  18  τής
παρόυό σας.  

Η  Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό 25, καταό  τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα πόυ όριόζεται στό αό ρθρό 18, πρόβαιόνει σε
ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή  τόυ  υπόφακεόλόυ  «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»  και  τόυ  υπόφακεόλόυ
“Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ”,  χωριός  να  παρεόχει  στόυς  πρόσφεόρόντες  πρόό σβασή  στα  υπόβλήθεόντα
δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς ήό  στις υπόβλήθειόσες όικόνόμικεός πρόσφόρεός.

γ) Μεταό  τήν ως αό νω απόσφραό γισή, και πριν απόό  τήν εόκδόσή όπόιασδήό πότε απόό φασής σχετικαό  με τήν
αξιόλόόγήσή  των  πρόσφόρωό ν  τής  παρόυό σας,  ή  Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό ,  πρόβαιόνει  στις  ακόό λόυθες
ενεόργειες26:

(i) αναρταό  στόν ήλεκτρόνικόό  χωό ρό «Συνήμμεόνα Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό », τόν σχετικόό  καταό λόγό
πρόσφερόό ντων, όό πως αυτόό ς παραό γεται απόό  τό υπόσυό στήμα, με δικαιόωμα πρόό σβασής μόό νόν στόυς
πρόσφεόρόντες, 

ii)  ελεόγχει  εαό ν  πρόσκόμιόστήκαν  όι  απαιτόυό μενες  πρωτόό τυπες  εγγυήτικεός  επιστόλεός  συμμετόχήό ς
συό μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τόυ αό ρθρόυ 3 τής παρόυό σας.  Η πρόσφόραό  όικόνόμικόυό  φόρεόα πόυ
παρεόλειψε ειότε  να πρόσκόμιόσει  τήν απαιτόυό μενή πρωτόό τυπή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς,  σε περιόπτωσή
υπόβόλήό ς εόγχαρτής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, ειότε να υπόβαό λει τήν απαιτόυό μενή εγγυό ήσή ήλεκτρόνικήό ς
εόκδόσής στόν όικειόό ήλεκτρόνικόό  (υπόό )-φαό κελό μεόχρι τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των
πρόσφόρωό ν, απόρριόπτεται ως απαραό δεκτή, μεταό  απόό  γνωό μή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό ,  ή όπόιόα
συνταό σσει  πρακτικόό ,  στό  όπόιόό  περιλαμβαό νόνται  τα  απότελεόσματα  τόυ  ανωτεόρω  ελεόγχόυ  και
υπόβαό λλει  στήν  αναθεότόυσα  αρχήό  τό  σχετικόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό,  ως  “εσωτερικόό ”,  μεόσω  τής
λειτόυργιόας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός, πρός εόγκρισή για τή λήό ψή απόό φασής απόό ρριψής τής
πρόσφόραό ς, συό μφωνα με τήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016. 
Μεταό  τήν εόκδόσή τής απόό φασής εόγκρισής τόυ ανωτεόρω πρακτικόυό  για τήν απόό ρριψή τής πρόσφόραό ς,
ή αναθεότόυσα αρχήό  κόινόπόιειό τήν απόό φασή σε όό λόυς τόυς πρόσφεόρόντες.
Η  απόό φασή  απόό ρριψής  τής  πρόσφόραό ς  εκδιόδεται  πριν  απόό  τήν  εόκδόσή  όπόιασδήό πότε  αό λλής
απόό φασής σχετικαό  με τήν αξιόλόόγήσή των πρόσφόρωό ν τής παρόυό σας διαδικασιόας.27 

iii)  Στή  συνεόχεια  διαβιβαό ζει  τόν  σχετικόό  καταό λόγό  πρόσφερόό ντων,  καταό  σειραό  μειόδόσιόας,  στήν
αναθεότόυσα  αρχήό  και  στόυς  πρόσφεόρόντες,  πρόκειμεόνόυ  να  λαό βόυν  γνωό σή  και  αναρταό  στόν
ήλεκτρόνικόό  χωό ρό  «Συνήμμεόνα  Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό »,  τόν  ως αό νω  καταό λόγό,  με  δικαιόωμα
πρόό σβασής μόό νό στόυς πρόσφεόρόντες.

δ) Ακόλόυό θως, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  πρόβαιόνει, καταό  σειραό  μειόδόσιόας, σε εόλεγχό τής όλόόγραφής
και αριθμήτικήό ς αναγραφήό ς τόυ ενιαιόόυ πόσόστόυό  εόκπτωσής/ των επιμεόρόυς πόσόστωό ν εόκπτωσής
και τής όμαλήό ς μεταξυό  τόυς σχεόσής, βαό σει τής παραγωγήό ς σχετικόυό  ψήφιακόυό  αρχειόόυ, μεόσα απόό  τό
υπόσυό στήμα. 
Για τήν εφαρμόγήό  τόυ ελεόγχόυ όμαλόό τήτας, χρήσιμόπόιειόται απόό  τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  ή μεόσή
εόκπτωσή πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα αό ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όι όικόνόμικεός πρόσφόρεός, μεταό  τις τυχόό ν αναγκαιόες διόρθωό σεις, καταχωριόζόνται, καταό  τή
σειραό  μειόδόσιόας, στό πρακτικόό  τής επιτρόπήό ς. 

στ) Στή συνεόχεια, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , τήν ιόδια ήμεόρα, ελεόγχει τα δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς
τόυ αό ρθρόυ 24.2 τής παρόυό σας, καταό  τή σειραό  τής μειόδόσιόας, αρχιόζόντας απόό  τόν πρωό τό μειόδόό τή.
Αν ή όλόκλήό ρωσή τόυ ελεόγχόυ αυτόυό  δεν ειόναι δυνατήό  τήν ιόδια μεόρα, λόόγω τόυ μεγαό λόυ αριθμόυό  των
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πρόσφόρωό ν, ελεόγχόνται τόυλαό χιστόν όι δεόκα (10) πρωό τες καταό  σειραό  μειόδόσιόας. Στήν περιόπτωσή
αυτήό   ή διαδικασιόα συνεχιόζεται τις επόό μενες εργαό σιμες ήμεόρες28.

ζ) Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , παραό λλήλα με τις ως αό νω ενεόργειες, επικόινωνειό  με τόυς εκδόό τες πόυ
αναγραό φόνται στις υπόβλήθειόσες εγγυήτικεός επιστόλεός, πρόκειμεόνόυ να διαπιστωό σει τήν εγκυρόό τήταό
τόυς.29 Αν  διαπιστωθειό  πλαστόό τήτα  εγγυήτικήό ς  επιστόλήό ς,  ό  υπόψήό φιός  απόκλειόεται  απόό  τόν
διαγωνισμόό , υπόβαό λλεται μήνυτήό ρια αναφόραό  στόν αρμόό διό εισαγγελεόα. 

η) Η  περιγραφόό μενή  διαδικασιόα  καταχωρειόται  στό  πρακτικόό  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  ήό  σε
παραό ρτήμαό  τόυ, πόυ υπόγραό φεται απόό  τόν Πρόό εδρό και τα μεόλή τής.

Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν
απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου
των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. 

Η αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται να κριόνει όό τι συνιστόυό ν ασυνήό θιστα χαμήλεός πρόσφόρεός και πρόσφόρεός 
με μικρόό τερή ήό  καθόό λόυ απόό κλισή απόό  τό ως αό νω όό ριό.30

Στις  παραπαό νω  περιπτωό σεις,  η αναθέτουσα  αρχή απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  σχετικήό ς  πρόό σκλήσής,  ή  όπόιόα
απόστεόλλεται μεόσω τής λειτόυργιόας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός. 

Αν όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν ανταπόκριθειό  στή σχετικήό  πρόό σκλήσή τής αναθεότόυσας αρχήό ς εντόό ς τής
αό νω πρόθεσμιόας και δεν υπόβαό λλει εξήγήό σεις,  ή πρόσφόραό  τόυ απόρριόπτεται ως μή κανόνικήό  και
καταπιόπτει  υπεόρ  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ή  εγγυήτικήό  επιστόλήό  συμμετόχήό ς.  Αν  όι  εξήγήό σεις  δεν
γιόνόυν  απόδεκτεός,  ή  πρόσφόραό  απόρριόπτεται,  ωστόό σό  δεν  καταπιόπτει  ή  εγγυήτικήό  επιστόλήό
συμμετόχήό ς.

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα,  όι  όπόιόες υπόβαό λλόνται,  όμόιόως,  μεόσω τής
λειτόυργιόας «Επικόινωνιόα», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις όπόιόες
ό πρόσφεόρων διαμόό ρφωσε τήν πρόσφόραό  τόυ, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της
σύμβασης  ανάθεσης πόυ  δεν  μπόρόυό ν  να  μεταβλήθόυό ν  καθ’  όό λή  τή  διαό ρκεια  εκτεόλεσής  τής
συό μβασής.

Καταό  τα λόιπαό  εφαρμόό ζόνται τα αναλυτικαό  αναφερόό μενα στα αό ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016

Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  όλόκλήρωό νει τή συό νταξή τόυ σχετικόυό  πρακτικόυό  με τό απότεόλεσμα τής
διαδικασιόας, με τό όπόιόό εισήγειόται τήν αναό θεσή τής συό μβασής στόν μειόδόό τή (ήό  τή ματαιόωσή τής
διαδικασιόας), και υπόβαό λλει στήν αναθεότόυσα αρχήό  τό σχετικόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό, ως “εσωτερικόό ”,
πρός  εόγκρισή, μεταβιβαό ζόντας  παραό λλήλα  ξαναό  τήν  αρμόδιόό τήτα  διαχειόρισής  τόυ  ήλεκτρόνικόυό
διαγωνισμόυό  στόν αρμόό διό πιστόπόιήμεόνό χρήό στή τής αναθεότόυσας αρχήό ς. 

Η απόδόχήό  ήό  απόό ρριψή των εξήγήό σεων των όικόνόμικωό ν φόρεόων, κατόό πιν γνωό μής τής Επιτρόπήό ς
Διαγωνισμόυό 31,  ή όπόιόα περιλαμβαό νεται στό ως αό νω πρακτικόό ,  ενσωματωό νεται στήν απόό φασή τής
επόό μενής περιόπτωσής (θ). Για τήν εξεότασή των εξήγήό σεων δυό ναται να συγκρότόυό νται και εόκτακτες
επιτρόπεός ήό  όμαό δες εργασιόας, καταό  τα όριζόό μενα στήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 221 ν. 4412/2016.

θ) Στή συνεόχεια, ή αναθεότόυσα αρχήό  κόινόπόιειό τήν απόό φασή εόγκρισής τόυ πρακτικόυό  σε όό λόυς τόυς
πρόσφεόρόντες,  εκτόό ς  απόό  εκειόνόυς,  όπόιόόι  απόκλειόστήκαν  όριστικαό ,  λόόγω  μή  υπόβόλήό ς  ήό
πρόσκόό μισής τής πρωτόό τυπής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, συό μφωνα με τήν περιόπτωσή (γ) τής παρόυό σας
παραγραό φόυ  4.1  και  παρεόχει  πρόό σβασή  στα  υπόβλήθεόντα  δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς  και  στις
όικόνόμικεός πρόσφόρεός των λόιπωό ν πρόσφερόό ντων. Καταό  τής απόό φασής αυτήό ς χωρειό  πρόδικαστικήό
πρόσφυγήό , καταό  τα όριζόό μενα στήν παραό γραφό 4.3 τής παρόυό σής.
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ι) Επισήμαιόνεται, τεόλός, όό τι, σε περιόπτωσή πόυ όι πρόσφόρεός εόχόυν τήν ιόδια ακριβωό ς τιμήό  (ισόό τιμες),
ή αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόγει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κλήό ρωσή μεταξυό  των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόυ  υπεόβαλαν ισόό τιμες  πρόσφόρεός.  Η  κλήό ρωσή  γιόνεται  ενωό πιόν  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  και
παρόυσιόα των όικόνόμικωό ν φόρεόων πόυ υπεόβαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεός, σε ήμεόρα και ωό ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθειό  μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός.
Τα απότελεόσματα τής ως αό νω κλήό ρωσής ενσωματωό νόνται, όμόιόως, στήν απόό φασή τής πρόήγόυό μενής
περιόπτωσής (θ).

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

α) Μεταό  απόό  τήν  αξιόλόόγήσή  των  πρόσφόρωό ν,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  πρόσκαλειό,  στό  πλαιόσιό  τής
παρόυό σας  ήλεκτρόνικήό ς  διαδικασιόας  συό ναψής  συό μβασής  και  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής
«Επικόινωνιόας», τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό να υπόβαό λει εντόό ς πρόθεσμιόας δεόκα (10) ήμερωό ν 32 απόό  τήν
κόινόπόιόήσή  τής  σχετικήό ς  εόγγραφής  ειδόπόιόήσής  σε  αυτόό ν τα  πρόβλεπόό μενα,  στό  αό ρθρό  23  τής
παρόυό σας, απόδεικτικαό  μεόσα (δικαιόλόγήτικαό  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ) και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα
νόμιμόπόιόήσής.33 Ο  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός  δυό ναται  να  υπόβαό λει,  εντόό ς  τής  ως  αό νω  πρόθεσμιόας,
αιότήμα, πρός τήν αναθεότόυσα αρχήό , για παραό τασήό  τής, συνόδευόό μενό απόό  απόδεικτικαό  εόγγραφα περιό
αιότήσής χόρήό γήσής δικαιόλόγήτικωό ν πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ.  Στήν περιόπτωσή αυτήό  ή  αναθεότόυσα
αρχήό  παρατειόνει τήν πρόθεσμιόα υπόβόλήό ς αυτωό ν, για όό σό χρόό νό απαιτήθειό για τή χόρήό γήσήό  τόυς απόό
τις αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός. 

β) Τα  δικαιόλόγήτικαό  τόυ  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ  υπόβαό λλόνται  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα
ήλεκτρόνικαό , μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας» στήν αναθεότόυσα αρχήό , δεν απαιτειόται
να  πρόσκόμισθόυό ν  και  σε  εόντυπή  μόρφήό  και  γιόνόνται  απόδεκταό ,  αναό  περιόπτωσή,  εφόό σόν
υπόβαό λλόνται, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στις διαταό ξεις: 

i) ειότε των αό ρθρων 13, 14 και 28 τόυ ν.  4727/2020 περιό  ήλεκτρόνικωό ν δήμόσιόων εγγραό φων πόυ
φεόρόυν  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  σφραγιόδα,  και,  εφόό σόν  πρόό κειται  για  αλλόδαπαό  δήμόό σια
ήλεκτρόνικαό  εόγγραφα, εαό ν φεόρόυν επισήμειόωσή e-Apostille 

ii)  ειότε  των αό ρθρων 15  και  2734 τόυ  ν.  4727/2020 περιό  ήλεκτρόνικωό ν  ιδιωτικωό ν  εγγραό φων πόυ
φεόρόυν ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  σφραγιόδα

iii) ειότε τόυ αό ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, όό πως ισχυό ει περιό  βεβαιόωσής τόυ γνήσιόόυ τής υπόγραφήό ς-
επικυό ρωσής των αντιγραό φων

iv) ειότε  τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 3735 τόυ ν.  4412/2016, περιό  χρήό σής ήλεκτρόνικωό ν υπόγραφωό ν σε
ήλεκτρόνικεός διαδικασιόες δήμόσιόων συμβαό σεων,  
 
v) ειότε τής παρ. 13 τόυ αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περιό  συνυπόβόλήό ς υπευό θυνής δήό λωσής στήν
περιόπτωσή απλήό ς φωτότυπιόας ιδιωτικωό ν εγγραό φων36. 

Επιπλεόόν δεν πρόσκόμιόζόνται σε εόντυπή μόρφήό  τα ΦΕΚ και ενήμερωτικαό  και τεχνικαό  φυλλαό δια και
αό λλα  εόντυπα,  εταιρικαό  ήό  μή,  με  ειδικόό  τεχνικόό  περιεχόό μενό,  δήλαδήό  εόντυπα  με  αμιγωό ς  τεχνικαό
χαρακτήριστικαό , όό πως αριθμόυό ς, απόδόό σεις σε διεθνειός μόναό δες, μαθήματικόυό ς τυό πόυς και σχεόδια.

Τα ως αό νω στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  καταχωριόζόνται απόό  αυτόό ν σε μόρφήό  ήλεκτρόνικωό ν αρχειόων
με μόρφόό τυπό PDF.

β.1) Εντόό ς τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν κατακυό ρωσής και το αργότερο έως την
τρίτη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  τους,
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πρόσκόμιόζόνται με ευθυό νή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, στήν αναθεότόυσα αρχήό , σε εόντυπή μόρφήό  και σε
κλειστόό  φαό κελό,  στόν  όπόιόό  αναγραό φεται  ό  απόστόλεόας,  τα  στόιχειόα  τόυ  διαγωνισμόυό  και  ως
παραλήό πτής ή Επιτρόπήό , τα στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό , τα όπόιόα απαιτειόται να πρόσκόμισθόυό ν σε
εόντυπή μόρφήό  (ως πρωτόό τυπα ήό  ακριβήό  αντιόγραφα).37

Τεότόια στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό  ενδεικτικαό  ειόναι :

i)  αυταό  πόυ δεν υπαό γόνται  στις  διαταό ξεις  τόυ αό ρθρόυ 11 παρ.  2  τόυ ν.  2690/1999,  όό πως ισχυό ει,
(ενδεικτικαό  συμβόλαιόγραφικεός εόνόρκες βεβαιωό σεις ήό  λόιπαό  συμβόλαιόγραφικαό  εόγγραφα) 

ii)  ιδιωτικαό  εόγγραφα  τα όπόιόα  δεν  εόχόυν  επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό  ήό  δεν  φεόρόυν  θεωό ρήσή  απόό
υπήρεσιόες  και  φόρειός  τής  περιόπτωσής  α  τής  παρ.  2  τόυ  αό ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  ήό  δεν
συνόδευό όνται απόό  υπευό θυνή δήό λωσή για τήν ακριόβειαό  τόυς,  καθωό ς και 

iii) τα εόντυπα εόγγραφα πόυ φεόρόυν τή Σφραγιόδα τής Χαό γής (Apostille) ήό  πρόξενικήό  θεωό ρήσή και δεν
ειόναι επικυρωμεόνα απόό  δικήγόό ρό.

Σήμειωό νεται  όό τι  στα αλλόδαπαό  δήμόό σια εόγγραφα και δικαιόλόγήτικαό  εφαρμόό ζεται ή Συνθήό κή τής
Χαό γής τής 5ής.10.1961, πόυ κυρωό θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόό σόν συνταό σσόνται σε κραό τή
πόυ εόχόυν πρόσχωρήό σει στήν ως αό νω Συνθήό κή, αό λλως φεόρόυν πρόξενικήό  θεωό ρήσή. Απαλλαό σσόνται
απόό  τήν απαιότήσή επικυό ρωσής (με Apostille ήό  Πρόξενικήό  Θεωό ρήσή) αλλόδαπαό  δήμόό σια εόγγραφα όό ταν
καλυό πτόνται απόό  διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες πόυ εόχει συναό ψει ή Ελλαό δα (ενδεικτικαό  «Συό μβασή
νόμικήό ς συνεργασιόας μεταξυό  Ελλαό δας και Κυό πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικόό ς ν.1548/1985, «Συό μβασή
περιό  απαλλαγήό ς από τήν επικυό ρωσή όρισμεόνων πραό ξεων και εγγραό φων – 15.09.1977» (κυρωτικόό ς
ν.4231/2014)).  Επιόσής  απαλλαό σσόνται  απόό  τήν  απαιότήσή  επικυό ρωσής  ήό  παρόό μόιας  διατυό πωσής
δήμόό σια  εόγγραφα  πόυ  εκδιόδόνται  απόό  τις  αρχεός  κραό τόυς  μεόλόυς  πόυ  υπαό γόνται  στόν  Καν  ΕΕ
2016/1191 για τήν απλόυό στευσή των απαιτήό σεων για τήν υπόβόλήό  όρισμεόνων δήμόσιόων εγγραό φων
στήν ΕΕ, όό πως, ενδεικτικαό ,  τό λευκόό  πόινικόό  μήτρωό ό, υπόό  τόν όό ρό όό τι τα σχετικαό  με τό γεγόνόό ς αυτόό
δήμόό σια  εόγγραφα  εκδιόδόνται  για  πόλιότή  τής  Ένωσής  απόό  τις  αρχεός  τόυ  κραό τόυς  μεόλόυς  τής
ιθαγεόνειαό ς  τόυ.  Επιόσής,  γιόνόνται  υπόχρεωτικαό  απόδεκταό  ευκρινήό  φωτόαντιόγραφα εγγραό φων πόυ
εόχόυν  εκδόθειό  απόό  αλλόδαπεός  αρχεός  και  εόχόυν  επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό,  συό μφωνα  με  τα
πρόβλεπόό μενα  στήν  παρ.  2  περ.  β  τόυ  αό ρθρόυ  11  τόυ  ν.  2690/1999  “Κωό δικας  Διόικήτικήό ς
Διαδικασιόας”, όό πως αντικατασταό θήκε ως αό νω με τό αό ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υποβληθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω
η  αναθέτουσα  αρχή  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα  ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις,  κατά
την  έννοια  του  άρθρου  102  ν.  4412/2016,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός υπόβαό λλει αιότήμα
πρός  τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  για  παραό τασή  τής  ως  αό νω  πρόθεσμιόας,  τό  όπόιόό  συνόδευό εται  με
απόδεικτικαό  εόγγραφα  απόό  τα  όπόιόα  να  απόδεικνυό εται  όό τι  εόχει  αιτήθειό  τή  χόρήό γήσή  των
δικαιόλόγήτικωό ν, ή αναθεότόυσα αρχήό  παρατειόνει τήν πρόθεσμιόα υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν για
όό σό χρόό νό απαιτήθειό για τή χόρήό γήσή των δικαιόλόγήτικωό ν απόό  τις αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός.
Τό παρόό ν εφαρμόό ζεται αναλόόγως και στις περιπτωό σεις πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  τυχόό ν ζήτήό σει τήν
πρόσκόό μισή  δικαιόλόγήτικωό ν  καταό  τή  διαδικασιόα  αξιόλόόγήσής  των  πρόσφόρωό ν  και  πριν  απόό  τό
σταό διό  κατακυό ρωσής,  κατ’  εφαρμόγήό  τής  διαό ταξής  τόυ  αό ρθρόυ  79  παραό γραφός  5  εδαό φιό  α΄  ν.
4412/2016, τήρόυμεόνων των αρχωό ν τής ιόσής μεταχειόρισής και τής διαφαό νειας.38

δ) Αν, καταό  τόν εόλεγχό των υπόβλήθεόντων δικαιόλόγήτικωό ν, διαπιστωθειό όό τι:
i)  τα  στόιχειόα  πόυ  δήλωό θήκαν  με  τό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό  Συό μβασής  (ΕΕΕΣ),  ειόναι  εκ
πρόθεόσεως απατήλαό  ήό  όό τι εόχόυν υπόβλήθειό πλασταό  απόδεικτικαό  στόιχειόα39    ήό
ii)  αν  δεν  υπόβλήθόυό ν  στό  πρόκαθόρισμεόνό  χρόνικόό  διαό στήμα  τα  απαιτόυό μενα  πρωτόό τυπα  ήό
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν, ήό
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iii) αν απόό  τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ πρόσκόμιόσθήκαν νόμιόμως και εμπρόθεόσμως, δεν απόδεικνυό όνται όι
όό ρόι και όι πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυό σας, 40 

απόρριόπτεται ή πρόσφόραό  τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ και ή κατακυό ρωσή γιόνεται στόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε τήν αμεόσως
επόό μενή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή  πρόσφόραό  βαό σει  τής  τιμήό ς,  τήρόυμεόνής  τής
ανωτεόρω διαδικασιόας.

Σε περιόπτωσή εόγκαιρής και πρόσήό κόυσας ενήμεόρωσής τής αναθεότόυσας αρχήό ς για μεταβόλεός στις
πρόυϋ πόθεόσεις τις  όπόιόες ό πρόσωρινόό ς  αναό δόχός ειόχε  δήλωό σει  με τό Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό
Συό μβασής (ΕΕΕΣ) όό τι πλήρόιό και όι όπόιόες επήό λθαν ήό  για τις όπόιόες εόλαβε γνωό σή μεόχρι τή συό ναψή τής
συό μβασής (όψιγενειός μεταβόλεός),  δεν καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή πρόσκόμισθειόσα,
συό μφωνα με τό αό ρθρό 15 τής παρόυό σας, εγγυό ήσή συμμετόχήό ς.41,.

Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν υπεόβαλε αλήθήό  ήό  ακριβήό  δήό λωσή, ήό  αν κανεόνας απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες δεν πρόσκόμιόζει εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απαιτόυό μενα εόγγραφα και δικαιόλόγήτικαό ,
ήό  αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν απόδειόξει όό τι:  α) δεν βριόσκεται σε μια απόό  τις κατασταό σεις
πόυ αναφεόρόνται στό αό ρθρό 22.Α και β) πλήρόιό τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς των αό ρθρων 22.Β εόως
22.Ε, όό πως αυταό  εόχόυν καθόριστειό στήν παρόυό σα , ή διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής ματαιωό νεται.

Η διαδικασιόα ελεόγχόυ των ως αό νω δικαιόλόγήτικωό ν όλόκλήρωό νεται με τή συό νταξή πρακτικόυό  απόό
τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , στό όπόιόό αναγραό φεται ή τυχόό ν συμπλήό ρωσή δικαιόλόγήτικωό ν καταό  τα
όριζόό μενα στις παραγραό φόυς (α) και (γ) τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ.42 Η Επιτρόπήό , στή συνεόχεια,  τό κόινό-
πόιειό, μεόσω τής «λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας», στό απόφαινόό μενό όό ργανό τής αναθεότόυσας
αρχήό ς για τή λήό ψή απόό φασής ειότε κατακυό ρωσής τής συό μβασής ειότε ματαιόωσής τής διαδικασιόας, αναό
περιόπτωσή.

Τα απότελεόσματα τόυ ελεόγχόυ των δικαιόλόγήτικωό ν τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ επικυρωό νόνται με
τήν απόό φασή κατακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 105 ν. 4412/2016,43 ήό τόι με τήν απόό φασή τόυ πρόήγόυό μενόυ
εδαφιόόυ, στήν όπόιόα αναφεόρόνται υπόχρεωτικαό  όι πρόθεσμιόες για τήν αναστόλήό  τής συό ναψής συό μβα-
σής, συό μφωνα με τα αό ρθρα 360 εόως 372 τόυ ιδιόόυ νόό μόυ.44 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την απόφαση κατακύρωσης,  μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονο-
μικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς απο-
κλεισθέντες και  ιδιόως όό σόυς απόκλειόστήκαν όριστικαό  δυναό μει  τής παρ.  1  τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν.
4412/2016 και τής αντιόστόιχής περ. γ τής παραγραό φόυ 4.1 τής παρόυό σας,45 μεόσω τής λειτόυργικόό τή-
τας τής «Επικόινωνιόας»,  και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

ε) Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόό σόν  συντρεόξόυν  όι  ακόό λόυθες
πρόυϋ πόθεόσεις:46

i. ή απόό φασή κατακυό ρωσής εόχει κόινόπόιήθειό, συό μφωνα με τα ανωτεόρω,

ii. παρεόλθει  αό πρακτή  ή  πρόθεσμιόα  αό σκήσής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ήό  σε  περιόπτωσή
αό σκήσής, παρεόλθει αό πρακτή ή πρόθεσμιόα αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς καταό  τής απόό φασής
τής ΑΕΠΠ και  σε  περιόπτωσή αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς  καταό  τής  απόό φασής τής ΑΕΠΠ,
εκδόθειό  απόό φασή επιό  τής αιότήσής, με τήν επιφυό λαξή τής χόρήό γήσής πρόσωρινήό ς διαταγήό ς,
συό μφωνα  με  όό σα  όριόζόνται  στό  τελευταιόό  εδαό φιό  τής  παρ.  4  τόυ  αό ρθρόυ  372  τόυ  ν.
4412/2016,

iii. εόχει  όλόκλήρωθειό  επιτυχωό ς  ό  πρόσυμβατικόό ς  εόλεγχός  απόό  τό  Ελεγκτικόό  Συνεόδριό,
συό μφωνα με τα αό ρθρα 324 εόως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφόό σόν απαιτειόται47, και
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iv.  ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός εόχει υπόβαό λλει, εόπειτα απόό  σχετικήό  πρόό σκλήσή τής αναθεότόυσας
αρχήό ς,  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής  “Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός,  υπευό θυνή
δήό λωσή, πόυ υπόγραό φεται συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό αό ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στήν
όπόιόα  δήλωό νεται  όό τι,  δεν εόχόυν επεόλθει  στό πρόό σωπόό  τόυ όψιγενειός  μεταβόλεός,  καταό  τήν
εόννόια  τόυ  αό ρθρόυ  104 τόυ  ιόδιόυ  νόό μόυ,  και  μόό νόν  στήν  περιόπτωσή  τόυ  πρόσυμβατικόυό
ελεόγχόυ ήό  τής αό σκήσής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς καταό  τής απόό φασής κατακυό ρωσής.

Η  υπευό θυνή  δήό λωσή  ελεόγχεται  απόό  τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  και  μνήμόνευό εται  στό  συμφωνήτικόό .
Εφόό σόν δήλωθόυό ν όψιγενειός μεταβόλεός, ή δήό λωσή ελεόγχεται απόό  τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , ή όπόιόα
εισήγειόται πρός τό αρμόό διό απόφαινόό μενό όό ργανό.

Μεταό  απόό  τήν  όριστικόπόιόήσή  τής  απόό φασής  κατακυό ρωσής,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  πρόσκαλειό  τόν
αναό δόχό, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής “Επικόινωνιόας” τόυ υπόσυστήό ματός, να πρόσεόλθει για τήν
υπόγραφήό  τόυ  συμφωνήτικόυό ,  θέτοντάς  του  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,48 πρόσκόμιόζόντας και  τήν  απαιτόυό μενή
εγγυήτικήό  επιστόλήό  καλήό ς εκτεόλεσής. Η συό μβασή θεωρειόται συναφθειόσα με τήν κόινόπόιόήσή τής ως
αό νω ειδικήό ς πρόό σκλήσής.49

Πριν απόό  τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό  υπόβαό λλεται ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόινήό ς απόό φασής
των Υπόυργωό ν Αναό πτυξής και Επικρατειόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεόλθει να υπόγραό ψει τό συμφωνήτικόό , μεόσα στήν πρόθεσμιόα πόυ όριόζεται
στήν  ειδικήό  πρόό κλήσή, και  με  τήν  επιφυό λαξή  αντικειμενικωό ν  λόόγων  ανωτεόρας  βιόας,  κήρυό σσεται
εόκπτωτός, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ και ακόλόυθειόται ή
διαδικασιόα τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ 4.2 για τόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε τήν αμεόσως επόό μενή πλεόόν
συμφεόρόυσα απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή πρόσφόραό  βαό σει τιμήό ς50.  Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες
δεν  πρόσεόλθει  για  τήν  υπόγραφήό  τόυ  συμφωνήτικόυό ,  ή  διαδικασιόα  αναό θεσής  τής  συό μβασής
ματαιωό νεται, συό μφωνα με τήν περιόπτωσή β τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

Η  αναθεότόυσα  αρχήό  μπόρειό,  στήν  περιόπτωσή  αυτήό ν,  να  αναζήτήό σει  απόζήμιόωσή,  πεόρα  απόό  τήν
καταπιόπτόυσα εγγυήτικήό  επιστόλήό , ιδιόως δυναό μει των αό ρθρων 197 και 198 ΑΚ.  51

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός
χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης
κατακύρωσης,  και  με  τήν  επιφυό λαξή  τής  υό παρξής  επιτακτικόυό  λόόγόυ  δήμόό σιόυ  συμφεόρόντός  ήό
αντικειμενικωό ν λόόγων ανωτεόρας βιόας,  ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωριός να εκπεόσει ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ, καθωό ς και να αναζήτήό σει απόζήμιόωσή
ιδιόως δυναό μει των αό ρθρων 197 και 198 ΑΚ.52

4.3  Προδικαστικές  Προσφυγές  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α.  Καό θε ενδιαφερόό μενός,  ό όπόιόός εόχει  ήό  ειόχε συμφεόρόν να τόυ ανατεθειό  ή συγκεκριμεόνή δήμόό σια
συό μβασή  και  εόχει  υπόστειό  ήό  ενδεόχεται  να  υπόστειό  ζήμιόα  απόό  εκτελεστήό  πραό ξή  ήό  παραό λειψή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς  καταό  παραό βασή  τής  ευρωπαιϋκήό ς  ενωσιακήό ς  ήό  εσωτερικήό ς  νόμόθεσιόας  στόν
τόμεόα των δήμόσιόων συμβαό σεων, εόχει δικαιόωμα να πρόσφυό γει στήν Αρχήό  Εξεότασής Πρόδικαστικωό ν
Πρόσφυγωό ν (ΑΕΠΠ), συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στα αό ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ.  39/2017,  στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας  αρχής,  πρόσδιόριόζόντας  ειδικωό ς  τις  νόμικεός  και  πραγματικεός  αιτιαό σεις  πόυ
δικαιόλόγόυό ν τό αιότήμαό  τόυ53.

Σε περιόπτωσή πρόσφυγήό ς καταό  πραό ξής τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
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πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς ειόναι:
(α) δεόκα  (10)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  στόν  ενδιαφερόό μενό
όικόνόμικόό  φόρεόα αν ή πραό ξή κόινόπόιήό θήκε με ήλεκτρόνικαό  μεόσα ήό  τήλεόμόιότυπιόα ήό  
(β) δεκαπεόντε  (15)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  σε  αυτόό ν  αν
χρήσιμόπόιήό θήκαν αό λλα μεόσα επικόινωνιόας, αό λλως  
(γ) δεόκα (10) ήμεόρες απόό  τήν πλήό ρή, πραγματικήό  ήό  τεκμαιρόό μενή, γνωό σή τής πραό ξής  πόυ βλαό πτει τα
συμφεόρόντα τόυ ενδιαφερόό μενόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα.  Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περιόπτωσή παραό λειψής πόυ απόδιόδεται στήν αναθεότόυσα αρχήό , ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ειόναι  δεκαπεόντε  (15)  ήμεόρες  απόό  τήν  επόμεόνή  τής  συντεόλεσής  τής
πρόσβαλλόό μενής παραό λειψής54.

Η πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό , συνταό σσεται υπόχρεωτικαό  με τή χρήό σή τόυ τυπόπόιήμεόνόυ εντυό πόυ τόυ
Παραρτήό ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατιόθεται ήλεκτρόνικαό  στήν ήλεκτρόνικήό  περιόχήό  τόυ
συγκεκριμεόνόυ διαγωνισμόυό  μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός πρός
τήν Αναθεότόυσα Αρχήό ,  επιλεόγόντας τήν εόνδειξή «Πρόδικαστικήό  Πρόσφυγήό » συό μφωνα με αό ρθρό 15
τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμόό σια Έργα. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή
είναι  εξαιρετέα  ή  Σάββατο,  όταν  περάσει  ολόκληρη  η  επομένη  εργάσιμη  ημέρα  και  ώρα
23:59:5955

Για τό παραδεκτόό  τής αό σκήσής τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς κατατιόθεται παραό βόλό απόό  τόν πρό-
σφευό γόντα υπεόρ τόυ Ελλήνικόυό  Δήμόσιόόυ, συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό αό ρθρό 363 Ν. 4412/2016 56.
Η επιστρόφήό  τόυ παραβόό λόυ στόν πρόσφευό γόντα γιόνεται: α) σε περιόπτωσή όλικήό ς ήό  μερικήό ς απόδό-
χήό ς τής πρόσφυγήό ς τόυ, β) όό ταν ή αναθεότόυσα αρχήό  ανακαλειό τήν πρόσβαλλόό μενή πραό ξή ήό  πρόβαιόνει
στήν όφειλόό μενή ενεόργεια πριν απόό  τήν εόκδόσή τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ επιό  τής πρόσφυγήό ς, γ) σε
περιόπτωσή παραιότήσής τόυ πρόσφευό γόντα απόό  τήν πρόσφυγήό  τόυ εόως και δεόκα (10) ήμεόρες απόό  τήν
καταό θεσή τής πρόσφυγήό ς. 

Η πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς και ή αό σκήσήό  τής κωλυό όυν τή συό ναψή
τής συό μβασής επιό πόινήό  ακυρόό τήτας, ή όπόιόα διαπιστωό νεται με απόό φασή τής ΑΕΠΠ μεταό  απόό  αό σκήσή
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς, συό μφωνα με τό αό ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μόό νή ή αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς δεν κωλυό ει τήν πρόό όδό τής διαγωνιστικήό ς διαδικασιόας,
υπόό  τήν επιφυό λαξή χόρήό γήσής απόό  τό Κλιμαό κιό πρόσωρινήό ς πρόστασιόας συό μφωνα με τό αό ρθρό 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201757. 

Η πρόήγόυό μενή παραό γραφός δεν εφαρμόό ζεται στήν περιόπτωσή πόυ, καταό  τή διαδικασιόα συό ναψής τής
παρόυό σας συό μβασής, υπόβλήθειό μόό νό μιόα (1) πρόσφόραό 58.

Μετά την,  κατά τα ως άνω,  ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η ανα-
θέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:
 
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθε-
σή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ό όπόιόός μπόρειό να θιόγεται απόό  τήν απόδόχήό  τής πρόσφυγήό ς,
πρόκειμεόνόυ να ασκήό σει τό, πρόβλεπόό μενό απόό  τα αό ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαιόωμα
παρεόμβασήό ς τόυ στή διαδικασιόα εξεότασής τής πρόσφυγήό ς, για τή διατήό ρήσή τής ισχυό ός τής πρόσβαλ -
λόό μενής πραό ξής, πρόσκόμιόζόντας όό λα τα κριόσιμα εόγγραφα πόυ εόχει στή διαό θεσήό  τόυ.

β) Διαβιβάζει  στην  ΑΕΠΠ,  το  αργότερο  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  ημέρα
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κατάθεσης, τόν πλήό ρή φαό κελό τής υπόό θεσής, τα απόδεικτικαό  κόινόπόιόήσής στόυς ενδιαφερόό μενόυς
τριότόυς αλλαό  και τήν Έκθεσή Απόό ψεωό ν τής επιό τής πρόσφυγήό ς. Στήν Έκθεσή Απόό ψεων ή αναθεότόυσα
αρχήό  μπόρειό  να  παραθεόσει  αρχικήό  ήό  συμπλήρωματικήό  αιτιόλόγιόα  για  τήν  υπόστήό ριξή  τής
πρόσβαλλόό μενής με τήν πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  πραό ξής.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τήν εόκθεσή απόό ψεων, τις Παρεμβαό σεις και τα σχετικαό  εόγγραφα πόυ
τυχόό ν τή συνόδευό όυν, μεόσω τόυ ήλεκτρόνικόυό  τόό πόυ τόυ διαγωνισμόυό  τό αργόό τερό εόως τήν επόμεόνή
εργαό σιμή ήμεόρα απόό  τήν καταό θεσήό  τόυς.

δ) Συμπλήρωματικαό  υπόμνήό ματα κατατιόθενται απόό  όπόιόδήό πότε απόό  τα μεόρή μεόσω τής πλατφόό ρμας
τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  τό  αργόό τερό  εντόό ς  πεόντε  (5)  ήμερωό ν  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  των  απόό ψεων  τής
αναθεότόυσας αρχήό ς59.

Η  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  απότελειό  πρόυϋ πόό θεσή  για  τήν  αό σκήσή  των  εόνδικων
βόήθήμαό των τής αιότήσής αναστόλήό ς και τής αιότήσής ακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 καταό
των εκτελεστωό ν πραό ξεων ήό  παραλειόψεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς60.

Β. Όπόιός εόχει εόννόμό συμφεόρόν μπόρειό να ζήτήό σει, με τό ιόδιό δικόόγραφό εφαρμόζόό μενων αναλόγικαό
των διαταό ξεων τόυ π.δ. 18/1989, τήν αναστόλήό  εκτεόλεσής τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακυό ρωσήό
τής ενωό πιόν τόυ Διόικήτικόυό  Εφετειόόυ τής εόδρας τής αναθεότόυσας αρχήό ς61. Τό αυτόό  ισχυό ει και σε πε-
ριόπτωσή σιωπήρήό ς απόό ρριψής τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς απόό  τήν Α.Ε.Π.Π. Δικαιόωμα αό σκήσής
τόυ ως αό νω εόνδικόυ βόήθήό ματός εόχει και ή αναθεότόυσα αρχήό , αν ή Α.Ε.Π.Π. καό νει δεκτήό  τήν πρόδικα-
στικήό  πρόσφυγήό , αλλαό  και αυτόό ς τόυ όπόιόόυ εόχει γιόνει εν μεόρει δεκτήό  ή πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό .

Με  τήν  απόό φασή  τής  ΑΕΠΠ  λόγιόζόνται  ως  συμπρόσβαλλόό μενες  και  όό λες  όι  συναφειός  πρός  τήν
ανωτεόρω  απόό φασή  πραό ξεις  ήό  παραλειόψεις  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  εφόό σόν  εόχόυν  εκδόθειό  ήό
συντελεστειό αντιστόιόχως εόως τή συζήό τήσή τής ως αό νω αιότήσής στό Δικαστήό ριό.

Η  αιότήσή  αναστόλήό ς  και  ακυό ρωσής  περιλαμβαό νει  μόό νό  αιτιαό σεις  πόυ  ειόχαν  πρόταθειό  με  τήν
πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  ήό  αφόρόυό ν  στή  διαδικασιόα  ενωό πιόν  τής  Α.Ε.Π.Π.  ήό  τό  περιεχόό μενό  των
απόφαό σεωό ν τής. Η αναθεότόυσα αρχήό , εφόό σόν ασκήό σει τήν αιότήσή τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν.
4412/2016, μπόρειό  να πρόβαό λει και όψιγενειός ισχυρισμόυό ς αναφόρικαό  με τόυς επιτακτικόυό ς λόόγόυς
δήμόσιόόυ συμφεόρόντός, όι όπόιόόι καθιστόυό ν αναγκαιόα τήν αό μεσή αναό θεσή τής συό μβασής.62

Η ως αό νω αιότήσή κατατιόθεται στό ως αρμόό διό δικαστήό ριό μεόσα σε πρόθεσμιόα δεόκα (10) ήμερωό ν απόό
κόινόπόιόήσή ήό  τήν πλήό ρή γνωό σή τής απόό φασής ήό  απόό  τήν παρεόλευσή τής πρόθεσμιόας για τήν εόκδόσή
τής απόό φασής επιό  τής πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς,  ενωό  ή δικαό σιμός για τήν εκδιόκασή τής αιότήσής
ακυό ρωσής δεν πρεόπει να απεόχει πεόραν των εξήό ντα (60) ήμερωό ν απόό  τήν καταό θεσή τόυ δικόγραό φόυ.63

Αντιόγραφό τής αιότήσής με κλήό σή κόινόπόιειόται με τή φρόντιόδα τόυ αιτόυό ντός πρός τήν Α.Ε.Π.Π., τήν
αναθεότόυσα αρχήό ,  αν δεν εόχει  ασκήό σει αυτήό  τήν αιότήσή, και πρός καό θε τριότό ενδιαφερόό μενό, τήν
κλήό τευσή τόυ όπόιόόυ διαταό σσει με πραό ξή τόυ ό Πρόό εδρός ήό  ό πρόεδρευό ων τόυ αρμόό διόυ Δικαστήριόόυ
ήό  Τμήό ματός εόως τήν επόό μενή ήμεόρα απόό  τήν καταό θεσή τής αιότήσής. Ο αιτωό ν υπόχρεόυό ται επιό  πόινήό
απαραδεόκτόυ τόυ ενδιόκόυ βόήθήό ματός να πρόβειό στις παραπαό νω κόινόπόιήό σεις εντόό ς απόκλειστικήό ς
πρόθεσμιόας δυό ό (2) ήμερωό ν απόό  τήν εόκδόσή και τήν παραλαβήό  τής ως αό νω πραό ξής τόυ Δικαστήριόόυ.
Εντόό ς  απόκλειστικήό ς  πρόθεσμιόας  δεόκα  (10)  ήμερωό ν  απόό  τήν  ως  αό νω  κόινόπόιόήσή  τής  αιότήσής
κατατιόθεται  ή  παρεόμβασή  και  διαβιβαό ζόνται  ό  φαό κελός  και  όι  απόό ψεις  των  παθήτικωό ς
νόμιμόπόιόυό μενων. Εντόό ς  τής ιόδιας πρόθεσμιόας κατατιόθενται στό Δικαστήό ριό και τα στόιχειόα πόυ
υπόστήριόζόυν τόυς ισχυρισμόυό ς των διαδιόκων.

Επιπρόό σθετα, ή παρεόμβασή κόινόπόιειόται με επιμεόλεια τόυ παρεμβαιόνόντός στα λόιπαό  μεόρή τής διόκής
εντόό ς δυό ό (2) ήμερωό ν απόό  τήν καταό θεσήό  τής, αλλιωό ς λόγιόζεται ως απαραό δεκτή. Τό διατακτικόό  τής
δικαστικήό ς απόό φασής εκδιόδεται εντόό ς δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τή συζήό τήσή τής αιότήσής ήό  απόό
τήν πρόθεσμιόα για τήν υπόβόλήό  υπόμνήμαό των.

Η πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή και ή αό σκήσή τής αιότήσής ενωό πιόν τόυ αρμόδιόόυ δικαστήριόόυ κωλυό όυν
τή  συό ναψή  τής  συό μβασής  μεόχρι  τήν  εόκδόσή  τής  όριστικήό ς  δικαστικήό ς  απόό φασής,  εκτόό ς  εαό ν  με
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πρόσωρινήό  διαταγήό  ό  αρμόό διός  δικαστήό ς  απόφανθειό  διαφόρετικαό .  Επιόσής,  ή  πρόθεσμιόα  για  τήν
αό σκήσή  και  ή  αό σκήσήό  τής  αιότήσής  κωλυό όυν  τήν  πρόό όδό  τής  διαδικασιόας  αναό θεσής  για  χρόνικόό
διαό στήμα δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τήν αό σκήσή τής αιότήσής, εκτόό ς εαό ν με τήν πρόσωρινήό  διαταγήό
ό αρμόό διός δικαστήό ς απόφανθειό διαφόρετικαό 64. Για τήν αό σκήσή τής αιτήό σεως κατατιόθεται παραό βόλό,
συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.  

Αν ό ενδιαφερόό μενός δεν αιτήό θήκε ήό  αιτήό θήκε ανεπιτυχωό ς τήν αναστόλήό  και ή συό μβασή υπόγραό φήκε
και ή εκτεόλεσήό  τής όλόκλήρωό θήκε πριν απόό  τή συζήό τήσή τής αιότήσής, εφαρμόό ζεται αναλόόγως ή παρ.
2 τόυ αό ρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989. 

Αν  τό  δικαστήό ριό  ακυρωό σει  πραό ξή  ήό  παραό λειψή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  μεταό  τή  συό ναψή  τής
συό μβασής, τό κυό ρός τής τελευταιόας δεν θιόγεται, εκτόό ς αν πριν απόό  τή συό ναψή αυτήό ς ειόχε ανασταλειό ή
διαδικασιόα  συό ναψής  τής  συό μβασής.  Στήν  περιόπτωσή  πόυ  ή  συό μβασή  δεν  ειόναι  αό κυρή,  ό
ενδιαφερόό μενός δικαιόυό ται να αξιωό σει απόζήμιόωσή, συό μφωνα με τα αναφερόό μενα στό αό ρθρό 373
τόυ ν. 4412/2016.

Με τήν επιφυό λαξή των διαταό ξεων τόυ ν. 4412/2016, για τήν εκδιόκασή των διαφόρωό ν τόυ παρόό ντός
αό ρθρόυ εφαρμόό ζόνται όι διαταό ξεις τόυ π.δ. 18/1989.

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικαό  με τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό , ισχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στις παρ. 4,  5, 7, 8 τόυ
αό ρθρόυ 105 καθωό ς και στό αό ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα  εόγγραφα  τής  συό μβασής   με  βαό σή  τα  όπόιόα  θα  εκτελεσθειό  τό  εόργό  ειόναι  τα  αναφερόό μενα
παρακαό τω.  Σε  περιόπτωσή  ασυμφωνιόας  των  περιεχόμεόνων  σε  αυταό  όό ρων,  ή  σειραό  ισχυό ός
καθόριόζεται  ως κατωτεόρω: 

1. Τό  συμφωνήτικόό ,  συμπεριλαμβανόμεόνων  των  παρασχεθεισωό ν  εξήγήό σεων  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα, συό μφωνα με τα αό ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδιόως ως πρός τόν
πρόσδιόρισμόό  όικόνόμικωό ν μεγεθωό ν με τις όπόιόες ό αναό δόχός διαμόό ρφωσε τήν πρόσφόραό
τόυ,
2. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή.
3. Η Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό .
4. Τό Τιμόλόό γιό Δήμόπραό τήσής 
5. Η Ειδικήό  Συγγραφήό  Υπόχρεωό σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήό  Συγγραφήό  Υπόχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεός Πρόδιαγραφεός και τα 

Παραρτήό ματα τόυς, 
7. Η Τεχνικήό  Περιγραφήό  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυϋ πόλόγισμόό ς Δήμόπραό τήσής.
9. Οι εγκεκριμεόνες μελεότες τόυ εόργόυ. 
10.  Τό εγκεκριμεόνό Χρόνόδιαό γραμμα κατασκευήό ς τόυ εόργόυ.

Τα ανωτεόρω εόγγραφα τής συό μβασής ισχυό όυν,  όό πως διαμόρφωό θήκαν,  με  τις  συμπλήρωματικεός
πλήρόφόριόες  και  διευκρινιόσεις  πόυ  παρασχεόθήκαν  απόό  τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  επιό  όό λων  των
ανωτεόρω.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εόγγραφα  τής  συό μβασής  συνταό σσόνται  υπόχρεωτικαό  στήν  ελλήνικήό  γλωό σσα  και
πρόαιρετικαό  και σε αό λλες γλωό σσες, συνόλικαό  ήό  μερικαό . Σε περιόπτωσή ασυμφωνιόας μεταξυό  των
τμήμαό των  των  εγγραό φων  τής  συό μβασής  πόυ  εόχόυν  συνταχθειό  σε  περισσόό τερες  γλωό σσες,
επικρατειό ή ελλήνικήό  εόκδόσή65. Τυχόό ν πρόδικαστικεός πρόσφυγεός υπόβαό λλόνται στήν ελλήνικήό
γλωό σσα.

6.2. Οι πρόσφόρεός και τα περιλαμβανόό μενα σε αυτεός στόιχειόα, καθωό ς και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα
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συνταό σσόνται  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα ήό  συνόδευό όνται  απόό  επιόσήμή μεταό φρασήό  τόυς  στήν
ελλήνικήό  γλωό σσα. 

6.3. Στα αλλόδαπαό  δήμόό σια εόγγραφα και δικαιόλόγήτικαό  εφαρμόό ζεται ή Συνθήό κή τής Χαό γής τής
5.10.1961, πόυ κυρωό θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό
4.2.β)  τής  παρόυό σας. Τα  αλλόδαπαό  δήμόό σια  και  ιδιωτικαό  εόγγραφα   συνόδευό όνται  απόό
μεταό φρασήό  τόυς στήν ελλήνικήό  γλωό σσα επικυρωμεόνή ειότε απόό  πρόό σωπό αρμόό διό καταό  τις
διαταό ξεις  τής  εθνικήό ς  νόμόθεσιόας  ειότε  απόό  πρόό σωπό  καταό  νόό μό  αρμόό διό  τής  χωό ρας  στήν
όπόιόα εόχει συνταχθειό τό εόγγραφό66 και γιόνόνται απόδεκταό  συό μφωνα με τα όριζόό μενα, όμόιόως,
στό αό ρθρό 4.2.β) τής παρόυό σας.  

6.4.   Ενήμερωτικαό  και  τεχνικαό  φυλλαό δια  και  αό λλα  εόντυπα-εταιρικαό  ήό  μή  –  με  ειδικόό  τεχνικόό
περιεχόό μενό, δήλαδήό  εόντυπα με αμιγωό ς τεχνικαό  χαρακτήριστικαό , όό πως αριθμόυό ς, απόδόό σεις
σε διεθνειός μόναό δες, μαθήματικόυό ς τυό πόυς και σχεόδια, πόυ ειόναι δυνατόό ν να διαβαστόυό ν σε
καό θε γλωό σσα και δεν ειόναι απαραιότήτή ή μεταό φρασήό  τόυς, 67 μπόρόυό ν να υπόβαό λλόνται σε
αό λλή γλωό σσα, χωριός να συνόδευό όνται απόό  μεταό φρασή στήν ελλήνικήό .
Σε καό θε περιόπτωσή παό ντως ή Επιτρόπήό  διαγωνισμόυό ,  καταό  τήν εξεότασή των πρόσφόρωό ν,
διατήρειό  τό  δικαιόωμα  να  ζήτήό σει  απόό  τόν  συμμετεόχόντα  επιόσήμή  μεταό φρασήό  τόυς  στήν
ελλήνικήό  γλωό σσα.

6.5. Η   επικόινωνιόα  με  τήν  αναθεότόυσα αρχήό ,  καθωό ς  και  μεταξυό  αυτήό ς  και  τόυ  αναδόόχόυ,  θα
γιόνόνται υπόχρεωτικαό  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τή δήμόπραό τήσή τόυ εόργόυ, τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής και τήν κατασκευήό  τόυ, εφαρμόό ζό -
νται όι διαταό ξεις των παρακαό τω νόμόθετήμαό των, όό πως ισχυό όυν:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)

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

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

4. του  ν.  4640/2019(Α   190)  «Διαμεσολάβηση  σε  αστικές  και  εμπορικές  υποθέσεις  Περαιτέρω
εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

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

6. του  ν.  4622/2019  (ΦΕΚ  133/Α/07.08.2019)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

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

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν.  4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
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2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 68

10. του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

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

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.

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

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

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )69

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

24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  (Β΄  466/8-2-2021)  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

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

26. της  υπ’   αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60970  ΕΞ  2020  (B’  2425/18.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

27. της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση,  τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της παρ.  8 (η)  του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως τροποποιήθηκε  με  την  όμοια  απόφαση ΥΑ  ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ  466/2-5-2018  (Β
1511).

28. της  Κοινής  Διαπιστωτικής  Πράξης  των  Υπουργών  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης   με  α.π.  Δ11/Οικ.627/18-5-2020  θέμα  Μετεγκατάσταση  του  υποσυστήματος
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ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
29. της  με  αρ.  166278/2021 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (2813/30.06.2021/  Β')  «Ρυθμίσεις

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».

30. της  με  αρ.  76928/2021  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3075/13.07.2021)  «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

31. της  με  αρ.  64233/2021 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (2453/09.06.2021/  Β')  «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, 

33. της  με  αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ  466/2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,

34. της  με  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ  466/2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων».

35. της  με  αριθμ  με  αριθ.  Δ15/οικ/24298/28.07.2005  (Β΄  1105)  Απόφασης  με  θέμα  «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».

7.2  Οι σε εκτεόλεσή των ανωτεόρω διαταό ξεων εκδόθειόσες κανόνιστικεός πραό ξεις 70, καθωό ς και λόιπεός
διαταό ξεις πόυ αναφεόρόνται ρήταό  ήό  απόρρεόόυν απόό  τα όριζόό μενα στα συμβατικαό  τευό χή τής πα-
ρόυό σας καθωό ς και τό συό νόλό των διαταό ξεων τόυ ασφαλιστικόυό , εργατικόυό , περιβαλλόντικόυό
και φόρόλόγικόυό  δικαιόόυ και  γενικόό τερα καό θε  διαό ταξή (Νόό μός,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμήνευτικήό
εγκυό κλιός πόυ διεόπει τήν αναό θεσή και εκτεόλεσή τόυ εόργόυ τής παρόυό σας συό μβασής, εόστω και
αν δεν αναφεόρόνται ρήταό .

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

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

8.1. Η χρήματόδόό τήσή τόυ εόργόυ θα γιόνει καταό  250.000€ απόό  τήν επιχόρήό γήσή τόυ ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ
6ΨΩΒ465ΧΘ7-ΙΣΛ),  καταό  85.000€ απόό  τήν  ενταγμεόνή  Πραό ξή  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (ΑΔΑ Ω74146ΜΤΛΡ-
Υ2Θ) με δικαιόυό χό τήν Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και τό υπόό λόιπό πόσόό  απόό  τόν τακτικόό  πρόυϋ πόλόγισμόό
τόυ  Δήό μόυ,  συό μφωνα και  με  τήν υπ’αρ.  455/2018 απόό φασή Δ.Σ.  (ΑΔΑ  ΩΧΙΦΩ62-6ΘΕ).  Οι
δαπαό νες  αυτεός  θα  βαρυό νόυν  τόυς  εγγεγραμμεόνόυς  στόν  Π/Υ  τόυ  Δήό μόυ  ό.ε.  2021,  κ.α.
60.7311.0006 και 60.6261.0001, ενωό  ή δαπαό νή τής ιόδιας συμμετόχήό ς τόυ Δήό μόυ θα εγγραφειό
στόν Π/Υ ό.ε. 2022.  71

Τό  εόργό υπόό κειται  στις  κρατήό σεις72 πόυ  πρόβλεόπόνται  για  τα  εόργα  αυταό ,
περιλαμβανόμεόνής  τής  κραό τήσής  υό ψόυς  0,07  %  υπεόρ  των  λειτόυργικωό ν  αναγκωό ν  τής
Ενιαιόας  Ανεξαό ρτήτής  Αρχήό ς  Δήμόσιόων  Συμβαό σεων,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  4  παρ  3  ν.
4013/201173,  τής κραό τήσής υό ψόυς 0,06 % υπεόρ  των λειτόυργικωό ν  αναγκωό ν  τής Αρχήό ς
Εξεότασής  Πρόδικαστικωό ν  Πρόσφυγωό ν,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, τής κραό τήσής 6‰, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ'
τόυ ν.  4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόό φασής τόυ
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Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  και  Μεταφόρωό ν  (Β'  2235), τής  κραό τήσής  2,5‰  υπεόρ  τής
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016
και  ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόό φασής  τόυ  Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  και
Μεταφόρωό ν (Β'  2780),  καθωό ς  και τής κραό τήσής υό ψόυς 0,02% υπεόρ  τής αναό πτυξής και
συντήό ρήσής τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συό μφωνα με τό αό ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016. 

       (η  τελευταία  κράτηση  πραγματοποιείται  από  τη  έκδοση  της  προβλεπόμενης  κοινής
υπουργικής απόφασης).

8.2. Τα γενικαό  εόξόδα, όό φελός κ.λ.π.  τόυ Αναδόό χόυ και όι επιβαρυό νσεις απόό  φόό ρόυς,  δασμόυό ς
κ.λ.π.  καθόριόζόνται  στό  αντιόστόιχό  αό ρθρό  τής  Ε.Σ.Υ.  Ο  Φ.Π.Α.  βαρυό νει  τόν  Κυό ριό  τόυ
Έργόυ.

8.3. Οι πλήρωμεός θα γιόνόνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντιόστόιχό
αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό  τόυ εργόλαβικόυό  τιμήό ματός θα γιόνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθεότόυσα αρχήό 74 τήρωό ντας τις αρχεός τής ιόσής μεταχειόρισής και τής διαφαό νειας, ζήταό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες  όικόνόμικόυό ς  φόρειός,  όό ταν  όι  πλήρόφόριόες  ήό  ή  τεκμήριόωσή  πόυ  πρεόπει  να
υπόβαό λλόνται  ειόναι  ήό  εμφανιόζόνται  ελλιπειός  ήό  λανθασμεόνες,  συμπεριλαμβανόμεόνων  εκειόνων  στό
ΕΕΕΣ, ήό  όό ταν λειόπόυν συγκεκριμεόνα εόγγραφα, να υπόβαό λλόυν, να συμπλήρωό νόυν, να απόσαφήνιόζόυν
ήό  να όλόκλήρωό νόυν τις σχετικεός πλήρόφόριόες ήό  τεκμήριόωσή, εντόό ς πρόθεσμιόας όόχι μικρόό τερής των
δεόκα (10) ήμερωό ν και όόχι μεγαλυό τερής των ειόκόσι (20) ήμερωό ν απόό  τήν ήμερόμήνιόα κόινόπόιόήσής σε
αυτόυό ς τής σχετικήό ς πρόό σκλήσής, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας « Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός,
συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στις διαταό ξεις των αό ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016.
Η  συμπλήό ρωσή  ήό  ή  απόσαφήό νισή  ζήτειόται  και  γιόνεται  απόδεκτήό  υπόό  τήν  πρόυϋ πόό θεσή  όό τι  δεν
τρόπόπόιειόται  ή  πρόσφόραό  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα  και  όό τι  αφόραό  σε  στόιχειόα  ήό  δεδόμεόνα,  των
όπόιόων ειόναι αντικειμενικαό  εξακριβωό σιμός ό πρόγενεόστερός χαρακτήό ρας σε σχεόσή με τό πεόρας τής
καταλήκτικήό ς  πρόθεσμιόας  παραλαβήό ς  πρόσφόρωό ν.  Τα  ανωτεόρω  ισχυό όυν  κατ΄  αναλόγιόαν  και  για
τυχόό ν  ελλειόπόυσες  δήλωό σεις,  υπόό  τήν  πρόυϋ πόό θεσή  όό τι  βεβαιωό νόυν  γεγόνόό τα  αντικειμενικωό ς
εξακριβωό σιμα.75

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  τήν  παρόυό σα  διαδικασιόα  εόχει  εκδόθειό  ή  με  αρ.πρωτ.  12/24-09-2021  (ΑΔΑ:  6Ξ75Ω62-8ΟΗ)
Απόό φασή ΠΡΟΕΓΚ 12/2021 για τήν εόγκρισή δεόσμευσής πρόυϋ πόλόγισμόυό  σε βαό ρός των εναό ριθμων
εόργόυ  2017ΣΕ05500005  Π.Δ.Ε./ΥΠΕΣ  και  2020ΣΕ35510000  Π.Δ.Ε./ΥΠΑΝ  και  όι  υπ.  αρ.  πρωτ.
30782/2019  (ΑΔΑ:  6ΨΩΒ465ΧΘ7-ΙΣΛ)  και  3657/2020  (ΑΔΑ:  Ω74146ΜΤΛΡ-Υ2Θ)  Απόφαό σεις
αντιόστόιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τιότλός τόυ εόργόυ ειόναι: 
«Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. στις προδιαγραφές
του Π.Δ.99/2017».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο  πρόυϋ πόλόγισμόό ς  δήμόπραό τήσής  τόυ  εόργόυ  ανεόρχεται  σε76  458.870,97  Ευρωό  και
αναλυό εται σε:
Δαπαό νή Εργασιωό ν (Ομαό δες Α εόως ΣΤ) 300.867,75€
Γενικαό  εόξόδα και Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 54.156,20€
Απρόό βλεπτα77 (πόσόστόυό  15% επιό  τής δαπαό νής εργασιωό ν  και τόυ κόνδυλιόόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
53.253,59€, πόυ αναλωό νόνται συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν.
4412/2016. 
Δαπαό νή Εργασιωό ν (Ομαό δες Ζ & Η) 46.850,00€

Δαπαό νή απόλόγιστικωό ν 1.920,00€78

Στό ανωτεόρω πόσόό  πρόβλεόπεται αναθεωό ρήσή στις τιμεός πόσόυό  1.823,43€ συό μφωνα με τό
αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

Ρήό τρα πρόό σθετής καταβόλήό ς (πριμ), (εφόό σόν πρόβλεόπεται),  συό μφωνα με τό αό ρθρό 149
τόυ ν. 4412/2016 και τό αό ρθρό 16 τής παρόυό σας.

Η παρόυό σα συό μβασή δεν υπόδιαιρειόται σε τμήό ματα και ανατιόθεται ως ενιαιόό συό νόλό, για
λόόγόυς  ασφαό λειας  και  εξασφαό λισής  απόδότικόό τερόυ  συντόνισμόυό ,  παρακόλόυό θήσής,
εκτεόλεσής των πρόβλεπόό μενων εργασιωό ν καθόό λή τή διαό ρκεια τήό ς συό μβασής . Απαιτείται
να εκτελεστεί από έναν οικονομικό φορέα.79 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Δήό μός Αγιόων Αναργυό ρων - Καματερόυό

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η  παρόυό σα  δήμόό σια  συό μβασή αφόραό  κυριόως  εργασιόες  συντήό ρήσής  /  επισκευήό ς  /
απόκαταό στασής των κτιριακωό ν εγκατασταό σεων των λειτόυργόυό ντων Β/Φ Σταθμωό ν ιδιόκτήσιόας τόυ
Δήό μόυ και συγκεκριμεόνα τόυς 1ό Β/Φ Σταθμόό  Δ.Κ.Κ.  (Αλεξαό νδρας και Καρβόυό νή),  2ό Β/Φ Σταθμόό
Δ.Κ.Α.Α. (Κωστήό  Παλαμαό  & Μεγ.Αλεξαό νδρόυ-Αναό κασα), 3ό Β/Φ Σταθμόό  Δ.Κ.Α.Α. (Λ.Δήμόκρατιόας 63-
Κεόντρό), 4ό Β/Φ Σταθμόό  Δ.Κ.Α.Α. (Βιόλλα Παλαιόυό  Πενταγωό νόυ και Καζαντζαό κή-Μυκόνιαό τικα) και 5ό
Β/Φ Σταθμόό  Δ.Κ.Α.Α. (Αρτής και Κωνσταντινόυπόό λεως-Αναό κασα).

Επισημαίνεται όό τι, τό φυσικόό  και όικόνόμικόό  αντικειόμενό των δήμόπρατόυό μενων εόργων  δεν πρεόπει
να μεταβαό λλεται όυσιωδωό ς καταό  τή διαό ρκεια εκτεόλεσής τής συό μβασής, καταό  τα όριζόό μενα στήν παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τήτα μεταβόλήό ς υφιόσταται, μόό νό υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις των
αό ρθρων 13280 και 156 ν. 4412/2016. 
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Επιτρεόπεται ή χρήό σή των «επιό εόλασσόν» δαπανωό ν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς και περιόρισμόυό ς:

 Δεν τρόπόπόιειόται τό «βασικόό  σχεόδιό» τής πρόκήό ρυξής, όυό τε όι πρόδιαγραφεός τόυ εόργόυ, όό πως
περιγραό φόνται στα συμβατικαό  τευό χή, όυό τε καταργειόται όμαό δα εργασιωό ν τής αρχικήό ς συό μβασής. 

 Δεν θιόγεται ή πλήρόό τήτα, πόιόό τήτα και λειτόυργικόό τήτα τόυ εόργόυ. 

 Δεν χρήσιμόπόιειόται για τήν πλήρωμήό  νεόων εργασιωό ν πόυ δεν υπήό ρχαν στήν αρχικήό  συό μβασή. 

- Δεν υπερβαιόνει ή δαπαό νή αυτήό , καταό  τόν τελικόό  εγκεκριμεόνό Ανακεφαλαιωτικόό  Πιόνακα Εργασιωό ν
τόυ εόργόυ,  πόσόστόό  ειόκόσι  τόις  εκατόό  (20%) τής συμβατικήό ς  δαπαό νής όμαό δας εργασιωό ν  τόυ
εόργόυ  όυό τε,  αθρόιστικαό ,  πόσόστόό  δεόκα  τόις  εκατόό  (10%)  τής  δαπαό νής  τής  αρχικήό ς  αξιόας
συό μβασής χωριός  Φ.Π.Α.,  αναθεωό ρήσή τιμωό ν και  απρόό βλεπτες δαπαό νες.  Στήν αθρόιστικήό  αυτήό
ανακεφαλαιόωσή λαμβαό νόνται υπόό ψή μόό νό όι μεταφόρεός δαπαό νής απόό  μιόα όμαό δα εργασιωό ν σε
αό λλή.
Τα  πόσαό  πόυ  εξόικόνόμόυό νται,  εφόό σόν  υπερβαιόνόυν  τα  ανωτεόρω  όό ρια  (20%  ήό  και  10%),
μειωό νόυν ισόό πόσα τή δαπαό νή τής αξιόας συό μβασής χωριός Φ.Π.Α., αναθεωρήό σεις και απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Για τή χρήό σή των «επιό  εόλασσόν δαπανωό ν» απαιτειόται σε καό θε περιόπτωσή ή συό μφωνή
γνωό μή  τόυ  Τεχνικόυό  Συμβόυλιόόυ,  υό στερα  απόό  εισήό γήσή  τόυ  φόρεόα  υλόπόιόήσής.
Ο  πρόυϋ πόλόγισμόό ς  των  εόργων  στα  όπόιόα  εφαρμόό ζεται  ή  παραό γραφός  αυτήό  αναλυό εται  σε
Οόμαό δες εργασιωό ν, όι όπόιόες συντιόθενται απόό  εργασιόες πόυ υπαό γόνται σε ενιαιόα υπόσυό νόλα τόυ
τεχνικόυό  αντικειμεόνόυ των εόργων, εόχόυν παρόό μόιό τρόό πό κατασκευήό ς και επιδεόχόνται τό ιόδιό
πόσόστόό  εόκπτωσής στις τιμεός μόναό δας τόυς.  Με τήν  με αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.38107/ΦΝ 466/2017
Απόό φασή τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» , ή όπόιόα εόχει εφαρμόγήό
σε όό λα τα ως αό νω εόργα, πρόσδιόριόζόνται όι όμαό δες εργασιωό ν αναό  κατήγόριόα εόργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνόλικήό  πρόθεσμιόα  εκτεόλεσής  τόυ  εόργόυ,  όριόζεται  σε  τριακόσιες  εξήντα  (360)
ημερολογιακές ημέρες απόό  τήν ήμεόρα υπόγραφήό ς τής συό μβασής81

Αναλυτικόό τερα στόιχειόα για τις πρόθεσμιόες  τόυ εόργόυ αναφεόρόνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόγήό  τόυ Αναδόό χόυ, θα γιόνει συό μφωνα με τήν «ανόικτήό  διαδικασιόα» τόυ αό ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις τόυ νόό μόυ αυτόυό .

13.2 Η όικόνόμικήό  πρόσφόραό  των διαγωνιζόμεόνων, θα συνταχθειό  και υπόβλήθειό  συό μφωνα
με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθωό ς και στήν παρ. 3.5
περ. γ εόως στ τής παρόυό σας. 

13.3 Καό θε πρόσφεόρων μπόρειό να υπόβαό λει μόό νό μιόα πρόσφόραό . 82

13.4 Δεν επιτρεόπεται ή υπόβόλήό  εναλλακτικωό ν πρόσφόρωό ν.83

13.5 Δε γιόνόνται δεκτεός πρόσφόρεός για μεόρός τόυ αντικειμεόνόυ τής συό μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήό ριό  για  τήν  αναό θεσή  τής  συό μβασής  ειόναι  ή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή
πρόσφόραό  μόό νό βαό σει τιμήό ς (χαμήλόό τερή τιμήό ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για τήν συμμετόχήό  στόν διαγωνισμόό  απαιτειόται ή καταό θεσή απόό  τόυς συμμετεόχόντες

όικόνόμικόυό ς φόρειός,  καταό  τόυς όό ρόυς τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτικήό ς  επιστόλήό ς  συμμετόχήό ς,  πόυ  ανεόρχεται  στό  πόσόό  των  εννέα  χιλιάδων
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εκατόν  εβδομήντα  επτά  ΕΥΡΩ  (9.177,00€)84.  (συμπλήρωό νεται  αριθμήτικωό ς  και
όλόγραό φως) 
Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς περιλαμβαό νει
και τόν όό ρό όό τι ή εγγυό ήσή καλυό πτει τις υπόχρεωό σεις όό λων των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόυ συμμετεόχόυν στήν εόνωσή.

15.2 Οι εγγυήτικεός επιστόλεός συμμετόχήό ς περιλαμβαό νόυν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 72 παρ.
12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χιστόν τα ακόό λόυθα στόιχειόα:
α) τήν ήμερόμήνιόα εόκδόσής,
β) τόν εκδόό τή,
γ) τήν αναθεότόυσα αρχήό  ήό  τόν κυό ριό τόυ εόργόυ ήό  τό φόρεόα κατασκευήό ς τόυ εόργόυ:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,  πρός τόν όπόιόό απευθυό νόνται,
δ) τόν αριθμόό  τής εγγυό ήσής,
ε) τό πόσόό  πόυ καλυό πτει ή εγγυό ήσή,
στ) τήν πλήό ρή επωνυμιόα, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευό θυνσή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα υπεόρ
τόυ  όπόιόόυ  εκδιόδεται  ή  εγγυό ήσή  (στήν  περιόπτωσή  εόνωσής  αναγραό φόνται  όό λα  τα
παραπαό νω για καό θε μεόλός τής εόνωσής),
ζ)  τόυς  όό ρόυς  όό τι:  αα)  ή  εγγυό ήσή  παρεόχεται  ανεόκκλήτα  και  ανεπιφυό λακτα,  ό  δε
εκδόό τής παραιτειόται τόυ δικαιωό ματός τής διαιρεόσεως και τής διζήό σεως, και ββ) όό τι σε
περιόπτωσή  καταό πτωσής  αυτήό ς,  τό  πόσόό  τής  καταό πτωσής  υπόό κειται  στό  εκαό στότε
ισχυό όν  τεόλός  χαρτόσήό μόυ. (Η  υπόπερ. αα΄  δεν  εφαρμόό ζεται  για  τις  εγγυήό σεις  πόυ
παρεόχόνται με γραμμαό τιό τόυ Ταμειόόυ Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων).
ή) τα στόιχειόα τής διακήό ρυξής ( αριθμόό ς,  εότός, τιότλός εόργόυ ) και τήν  καταλήκτικήό
ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν,
θ) τήν ήμερόμήνιόα λήό ξής ήό  τόν χρόό νό ισχυό ός τής εγγυό ήσής,
ι) τήν αναό λήψή υπόχρεόωσής απόό  τόν εκδόό τή τής εγγυό ήσής να καταβαό λει τό πόσόό  τής
εγγυό ήσής όλικαό  ήό  μερικαό  εντόό ς πεόντε (5) ήμερωό ν μεταό  απόό  απλήό  εόγγραφή ειδόπόιόήσή
εκειόνόυ πρός τόν όπόιόό απευθυό νεται.

 15.3 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς πρεόπει να ισχυό ει τόυλαό χιστόν για τριαό ντα (30) ήμεόρες μεταό  τή
λήό ξή τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 19 τής παρόυό σας, ήό τόι μέχρι και
02/01/2023, αό λλως ή πρόσφόραό  απόρριόπτεται. Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό, πριν τή
λήό ξή τής πρόσφόραό ς, να ζήταό  απόό  τόυς πρόσφεόρόντες να παρατειόνόυν, πριν τή λήό ξή
τόυς, τή διαό ρκεια ισχυό ός τής πρόσφόραό ς και τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς.

15.4 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς καταπιόπτει, αν ό πρόσφεόρων:
 απόσυό ρει τήν πρόσφόραό  τόυ καταό  τή διαό ρκεια ισχυό ός αυτήό ς, 
 παρεόχει,  εν γνωό σει  τόυ,  ψευδήό  στόιχειόα  ήό  πλήρόφόριόες  πόυ αναφεόρόνται στό

αό ρθρό 22 
 δεν  πρόσκόμιόσει  εγκαιόρως  τα  πρόβλεπόό μενα  στό  αό ρθρό  23  τής  παρόυό σας

δικαιόλόγήτικαό
 στις περιπτωό σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περιό

πρόό σκλήσής  για  υπόβόλήό  δικαιόλόγήτικωό ν  απόό  τόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό,  αν,
καταό  τόν εόλεγχό των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν,  συό μφωνα με τα αό ρθρό 4.2
τής παρόυό σας, διαπιστωθειό  όό τι τα στόιχειόα πόυ δήλωό θήκαν στό ΕΕΕΣ ειόναι εκ
πρόθεόσεως απατήλαό , ήό  όό τι εόχόυν υπόβλήθειό πλασταό  απόδεικτικαό  στόιχειόα, ήό  αν,
απόό  τα  παραπαό νω  δικαιόλόγήτικαό  πόυ  πρόσκόμιόσθήκαν  νόμιόμως  και
εμπρόθεόσμως, δεν απόδεικνυό εται ή μή συνδρόμήό  των λόό γων απόκλεισμόυό  τόυ
αό ρθρόυ 18 ήό  ή πλήό ρωσή μιας ήό  περισσόό τερων απόό  τις απαιτήό σεις των,

 δεν πρόσεόλθει εγκαιόρως για υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό .
 υπόβαό λει  μή καταό λλήλή πρόσφόραό  με  τήν εόννόια  τής περ.  46 τής  παρ.  1  τόυ

αό ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016
 δεν  ανταπόκριθειό  στή  σχετικήό  πρόό σκλήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  εντόό ς  τής

πρόβλεπόό μενής, στό αό ρθρό 4.1 (ή) πρόθεσμιόας και δεν υπόβαό λλει εξήγήό σεις, σε
περιόπτωσή ασυνήό θιστα χαμήλήό ς πρόσφόραό ς,85

15.5 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεόφεται στόν αναό δόχό με τήν πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής
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καλήό ς εκτεόλεσής.
Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεόφεται στόυς λόιπόυό ς πρόσφεόρόντες,  συό μφωνα με τα
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/201686.

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

16.1  Πρόβλεόπεται ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς στόν Αναό δόχό87  πόσόυό  ιόσό με ……………………… (συμπλήρωό νεται
αριθμήτικωό ς  και  όλόγραό φως),  υπόό  τήν  πρόυϋ πόό θεσή  τής  καταβόλήό ς  απόό  τόν  αναό δόχό  ισόό πόσής  εγγυό ήσής
πρόκαταβόλήό ς. 
Η χόρήγόυό μενή πρόκαταβόλήό  ειόναι εόντόκή απόό  τήν ήμερόμήνιόα καταβόλήό ς τής στόν αναό δόχό. Για τό πόσόό  αυτόό
βαρυό νεται ό αναό δόχός με τόό κό, ό όπόιόός υπόλόγιόζεται με πόσόστόό  επιτόκιόόυ πόυ ανεόρχεται σε πόσόστόό  ιόσό με
τό  μικρόό τερό  επιτόό κιό  των  εντόό κων  γραμματιόων  τόυ Δήμόσιόόυ  δωδεκαό μήνής  ήό ,  αν  δεν  εκδιόδόνται  τεότόια,
εξαό μήνής διαό ρκειας πρόσαυξήμεόνό καταό  0,25 πόσόστιαιόες μόναό δες. Τό επιτόό κιό μπόρειό να αναπρόσαρμόό ζεται με
κόινήό  απόό φασή των Υπόυργωό ν Οικόνόμικωό ν και Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν. ………………….88

Η  πρόκαταβόλήό  και  ή  εγγυό ήσή  πρόκαταβόλήό ς  μπόρόυό ν  να  χόρήγόυό νται  τμήματικαό .  Η  πρόκαταβόλήό
απαγόρευό εται να χρήσιμόπόιήθειό για δαπαό νες πόυ δεν σχετιόζόνται, αό μεσα ήό  εόμμεσα, με τό αντικειόμενό τής
συό μβασής.
Η  απόό σβεσή  τής  πρόκαταβόλήό ς  και  ή  επιστρόφήό  τής  εγγυό ήσής  πρόκαταβόλήό ς  πραγματόπόιόυό νται,
συό μφωνα  με  τις  διαταό ξεις  των  αό ρθρων  72  και  150  τόυ  ν.  4412/2016.  (εφόσον  τίθενται  ειδικοί  όροι
συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο αυτής) 89.
Η εγγυήτικήό  επιστόλήό  πρόκαταβόλήό ς  καταπιόπτει με αιτιόλόγήμεόνή απόό φασή τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  ή
όπόιόα εκδιόδεται μεταό  απόό  πρόήγόυό μενή εισήό γήσή τής Διευθυό νόυσας Υπήρεσιόας 90.

16.2  [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος άνω αυτής της
αξίας,  που  δημοσιεύονται  από  την  01-09-2021  και  εφεξής  προβλέπεται  υποχρεωτικά  η  χορήγηση  πρόσθετης
καταβολής.  Για  Διακηρύξεις  που δημοσιεύονται από 01-06-2021 έως και  31-08-2021 ισχύουν οι  διατάξεις του
άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις
οποίες η χορήγηση πρόσθετης καταβολής είναι προαιρετική, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το παρόν σημείο
της Διακήρυξης]  

Για τήν ταχυό τερή, σε σχεόσή με τή συμβατικήό  πρόθεσμιόα, εκτεόλεσής τόυ παρόό ντός εόργόυ (ήό  τόυ τμήό ματόό ς τόυ
……………………. σε περιόπτωσή υπόδιαιόρεσής τής συό μβασής σε τμήό ματα) πρόβλεόπεται  ή χόρήό γήσή πρόό σθετής
καταβόλήό ς  (πριμ) στόν  Αναό δόχό  πόσόστόυό  ……………….…%  91  επιό  τής  τής  αρχικήό ς  συμβατικήό ς  αξιόας,  μή
συμπεριλαμβανόμεόνόυ τόυ ΦΠΑ,  εφόό σόν ό χρόό νός παραό δόσής τόυ εόργόυ (ήό  τόυ τμήό ματός…….σε περιόπτωσή
υπόδιαιόρεσής τής συό μβασής σε τμήό ματός) ειόναι μικρόό τερός καταό  δεόκα τόις εκατόό  (10%) τόυ πρόβλεπόό μενόυ
στή συό μβασή.  

16.3  Στήν περιόπτωσή αυτήό ν, για τήν πλήρωμήό  τής πρόό σθετής καταβόλήό ς απαιτειόται ή πρόήγόυό μενή
εόκδόσή απόό φασής τόυ αρμόό διόυ απόφαινόμεόνόυ όργαό νόυ, μεταό  απόό  γνωό μή τόυ αρμόό διόυ τεχνικόυό
συμβόυλιόόυ τής αναθεότόυσας αρχήό ς και, σε περιόπτωσή πόυ δεν υπαό ρχει, τόυ τεχνικόυό  συμβόυλιόόυ
τής Γενικήό ς Γραμματειόας Υπόδόμωό ν. 

16.4 Η  πρόό σθετή  καταβόλήό  καταβαό λλεται  με  τήν  εμπρόό θεσμή  όλόκλήό ρωσή  τόυ  συμβατικόυό
αντικειμεόνόυ.  Η  πρόό σθετή  καταβόλήό  θεωρειόται  συμπλήρωματικόό  εργόλαβικόό  ανταό λλαγμα,
εγκρίνεται αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βαό σει τής περ. α’ τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ
132 τόυ ν. 4412/2016 και περιλαμβαό νεται σε ειδικόό  λόγαριασμόό , πόυ υπόβαό λλει ό αναό δόχός μεταό  τήν
εόκδόσή βεβαιόωσής περαό τωσής εργασιωό ν και τήν αναγραφήό  σε αυτήό  τής ταχυό τερής εκτεόλεσής τόυ
εόργόυ συό μφωνα με τόυς ειδικόό τερόυς όό ρόυς των εγγραό φων τής συό μβασής.

16.5 Οι  απόφαό σεις  για  παραταό σεις  πρόθεσμιωό ν  ρυθμιόζόυν  καό θε  θεόμα,  πόυ  σχετιόζεται  με  τήν
πρόό σθετή αυτήό  καταβόλήό  και ιδιαιότερα, αν μετατιόθεται, μερικαό  ήό  όλικαό , ό κριόσιμός, για τήν πρόό σθετή
καταβόλήό , χρόό νός, με σαφήό  και εμπεριστατωμεόνή αιτιόλόγιόα, πρόκειμεόνόυ να δικαιόυό ται ό αναό δόχός
πρόό σθετή αμόιβήό , καταό  τα όριζόό μενα ανωτεόρω, υπόό  τόν όό ρό ό αναό δόχός να ειόναι πλήό ρως ανυπαιότιός
για τις χόρήγήθειόσες παραταό σεις.
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Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Για τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής απαιτειόται ή παρόχήό  εγγυό ήσής καλήό ς εκτεόλεσής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υό ψός τής όπόιόας καθόριόζεται  σε ποσοστό 5% επί
της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  (ήό  τόυ  τμήό ματός  τής  συό μβασής,  σε  περιόπτωσή
υπόδιαιόρεσής  σε  τμήό ματα),  χωριός  να  συμπεριλαμβαό νόνται  τα  δικαιωό ματα  πρόαιόρεσής,  χωριός
Φ.Π.Α. και κατατιόθεται μεόχρι και τήν υπόγραφήό  τόυ συμφωνήτικόυό 92 .

Σε  περιόπτωσή  τρόπόπόιόήσής  τής  συό μβασής  καταό  τό  αό ρθρό  132  ν.  4412/2016,  ή  όπόιόα
συνεπαό γεται  αυό ξήσή  τής  συμβατικήό ς  αξιόας,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  όφειόλει  να  απαιτειό  απόό  τόν
αναό δόχό  να  καταθεόσει,  μεόχρι  και  τήν  υπόγραφήό  τής  τρόπόπόιήμεόνής  συό μβασής,
συμπλήρωματικήό  εγγυό ήσή  τό  υό ψός  τής  όπόιόας  ανεόρχεται  σε  πόσόστόό  5%  επιό  τόυ  πόσόυό  τής
αυό ξήσής τής αξιόας τής συό μβασής, χωριός ΦΠΑ.

Οι εγγυήτικεός επιστόλεός καλήό ς εκτεόλεσής περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν
παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό  και τόν τιότλό τής
σχετικήό ς συό μβασής .

Η  εγγυό ήσή  καλήό ς  εκτεόλεσής  τής  συό μβασής  καλυό πτει  συνόλικαό  και  χωριός  διακριόσεις  τήν
εφαρμόγήό  όό λων  των  όό ρων  τής  συό μβασής  και  καό θε  απαιότήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ήό  τόυ
κυριόόυ τόυ εόργόυ εόναντι τόυ αναδόό χόυ.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις
(3)  τουλάχιστον  μήνες  από  το  άθροισμα   της  συμβατικής  προθεσμίας,  της  οριακής
προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο
171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης .

Η  εγγυό ήσή  καλήό ς  εκτεόλεσής  καταπιόπτει  υπεόρ  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  στήν  περιόπτωσή
παραό βασής απόό  τόν αναό δόχό των όό ρων τής συό μβασής, όό πως αυτήό  ειδικόό τερα όριόζει.

Οι  εγγυήτικεός  επιστόλεός  καλήό ς  εκτεόλεσής,  καταπιόπτόυν  με  αιτιόλόγήμεόνή  απόό φασή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς,  ή  όπόιόα  εκδιόδεται  μεταό  απόό  πρόήγόυό μενή  εισήό γήσή  τής  Διευθυό νόυσας
Υπήρεσιόας.93

Ειδικαό ,  σε περιόπτωσή όριστικόπόιόήσής τής απόό φασής εόκπτωσής τόυ αναδόό χόυ, τό συό νόλό των
εγγυήό σεων για τήν καλήό  εκτεόλεσή τόυ εόργόυ, καταπιόπτει υπεόρ τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ, ως ειδικήό
πόινικήό  ρήό τρα, και καταό  μεόγιστό μεόχρι τό υπόλειπόό μενό πρός κατασκευήό  πόσόό  τής συό μβασής και
εφόό σόν λήφθειό υπόό ψή πρός επιστρόφήό  αρνήτικόό ς λόγαριασμόό ς.94

Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεόλεσής, όό πως αυτήό  διαμόρφωό θήκε κατόό πιν τρόπόπόιήό σεων τής συό μβασής,
καταό  τό  αό ρθρό  132  τόυ  ν.  4412/2016,  μειωό νεται  αμεόσως  μεταό  απόό  τήν  εόγκρισή  τής  τελικήό ς
επιμεότρήσής  απόό  τή  διευθυό νόυσα  υπήρεσιόα,  καταό  πόσόστόό  εβδόμήό ντα  τόις  εκατόό  (70%)  τής
συνόλικήό ς αξιόας.95 

Τό συό νόλό των εγγυήό σεων καλήό ς εκτεόλεσής επιστρεόφεται χωριός καθυστεόρήσή, αμεόσως μεταό  απόό
τήν εόγκρισή τόυ πρωτόκόό λλόυ παραλαβήό ς και τήν εόγκρισή τόυ τελικόυό  λόγαριασμόυό  τόυ εόργόυ.

17.2 Εγγυό ήσή καλήό ς λειτόυργιόας

..........................................96

17.  3 Οι  κρατήό σεις  τής  παρ.  12  τόυ  αό ρθρόυ  152  τόυ  ν.  4412/2016,  περιό  λόγαριασμωό ν  και
πιστόπόιήό σεων, μπόρειό  να αντικατασταθόυό ν όπότεδήό πότε απόό  τόν αναό δόχό, μερικαό  ήό  όλικαό , με
ισόό πόσή εγγυήτικήό  επιστόλήό . Οι εγγυήό σεις αυτεός περιόριόζόνται καταό  πόσόστόό  πεόντε τόις εκατόό
(5%)  επιό  τής  αξιόας  των  εργασιωό ν  πόυ  περιλαμβαό νόνται  στις  υπόβεβλήμεόνες  στήν  υπήρεσιόα
επιμετρήό σεις.  Η  μειόωσή απόφασιόζεται  απόό  τή  διευθυό νόυσα υπήρεσιόα,  υό στερα απόό  αιότήσή τόυ
αναδόό χόυ,  ή  όπόιόα  συνόδευό εται  απόό  ειδικόό  απόλόγισμόό  των  εργασιωό ν  των  όπόιόων  εόχόυν
υπόβλήθειό όι επιμετρήό σεις.97
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1.  Οι  εγγυήτικεός  επιστόλεός  των  αό ρθρων  15,  16  και  17  εκδιόδόνται  απόό  πιστωτικαό  ήό
χρήματόδότικαό  ιδρυό ματα ήό  ασφαλιστικεός επιχειρήό σεις καταό  τήν εόννόια των περιπτωό σεων β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυό ν νόό μιμα στα κραό τή- μεόλή
τής  Ένωσής  ήό  τόυ  Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ  ήό  στα  κραό τή-μεόρή  τής  ΣΔΣ  και  εόχόυν,
συό μφωνα με τις ισχυό όυσες διαταό ξεις, τό δικαιόωμα αυτόό . Μπόρόυό ν, επιόσής, να εκδιόδόνται απόό  τό
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ήό  να  παρεόχόνται  με  γραμμαό τιό  τόυ  Ταμειόόυ  Παρακαταθήκωό ν  και  Δανειόων  με
παρακαταό θεσή σε αυτόό  τόυ αντιόστόιχόυ χρήματικόυό  πόσόυό .
98 Αν  συσταθειό  παρακαταθήό κή  με  γραμμαό τιό  παρακαταό θεσής  χρεόγραό φων  στό  Ταμειόό
Παρακαταθήκωό ν  και  Δανειόων,  τα  τόκόμεριόδια  ήό  μεριόσματα πόυ  λήό γόυν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής
εγγυό ήσής επιστρεόφόνται μεταό  τή λήό ξή τόυς στόν υπεόρ όυ ή εγγυό ήσή όικόνόμικόό  φόρεόα.

17.Α.2 Οι εγγυήτικεός επιστόλεός εκδιόδόνται κατ’ επιλόγήό  τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα/αναδόό χόυ απόό
εόνα ήό  περισσόό τερόυς εκδόό τες τής παραπαό νω παραγραό φόυ  , ανεξαρτήό τως τόυ υό ψόυς των.  

Η  αναθεότόυσα αρχήό  επικόινωνειό  με  τόυς  φόρειός  πόυ  φεόρόνται  να  εόχόυν  εκδωό σει  τις  εγγυήτικεός
επιστόλεός, πρόκειμεόνόυ να διαπιστωό σει τήν εγκυρόό τήταό  τόυς  99  . 

Άρθρο  18:  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ήμερόμήνιόα και  ωό ρα  λήξης  της  προθεσμίας υπόβόλήό ς των  πρόσφόρωό ν100 όριόζεται  η  4η
Νοεμβρίου 2021 (04/11/2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:25. 

Ως  ήμερόμήνιόα  και  ωό ρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των  πρόσφόρωό ν  όριόζεται η 11η
Νοεμβρίου 2021 (11/11/2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ.

Αν,  για  λόόγόυς  ανωτεόρας  βιόας ήό  για  τεχνικόυό ς  λόόγόυς  δεν  διενεργήθειό  ή  απόσφραό γισή  καταό  τήν
όρισθειόσα ήμεόρα ήό  αν μεόχρι τή μεόρα αυτήό  δεν εόχει υπόβλήθειό καμιόα πρόσφόραό , ή απόσφραό γισή και ή
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  αντιόστόιχα  μετατιόθενται  σε  όπόιαδήό πότε  αό λλή  ήμεόρα,  με  απόό φασή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς.  Η  απόό φασή  αυτήό  κόινόπόιειόται   στόυς  πρόσφεόρόντες, μεόσω  τής
λειτόυργικόό τήτας “Επικόινωνιόα”,  πεόντε (5) τόυλαό χιστόν εργαό σιμες ήμεόρες πριν τή νεόα ήμερόμήνιόα,
και αναρταό ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς, εφόό σόν διαθεότει, καθωό ς και
στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στή  νεόα  αυτήό  ήμερόμήνιόα  δεν  καταστειό  δυνατήό  ή
απόσφραό γισή των πρόσφόρωό ν ήό  δεν υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεός, μπόρειό να όρισθειό και νεόα ήμερόμήνιόα,
εφαρμόζόμεόνων καταό  τα λόιπαό  των διαταό ξεων των δυό ό πρόήγόυό μενων εδαφιόων. Σε περιόπτωσή πόυ
και  στή  νεόα  αυτήό  ήμερόμήνιόα  δεν  καταστειό  δυνατήό  ή  απόσφραό γισή  των  πρόσφόρωό ν  ήό  δεν
υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεός, διεξαό γεται νεόα διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής για τό εν λόό γω
εόργό  με  τήν  εκ  νεόόυ  τήό ρήσή  όό λων  των  διατυπωό σεων  δήμόσιόό τήτας  πόυ  πρόβλεόπόνται  στις
διαταό ξεις τόυ παρόό ντός (επαναλήπτικόό ς διαγωνισμόό ς, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 98
παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Καό θε υπόβαλλόό μενή πρόσφόραό  δεσμευό ει τόν συμμετεόχόντα στόν διαγωνισμόό  καταό  τή διαό ταξή
τόυ αό ρθρόυ 97 τόυ ν.  4412/2016,  για διαό στήμα  δεκατριών (13) μηνών101,  απόό  τήν ήμερόμήνιόα
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λήό ξής τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν.

19.2 Πρόσφόραό  πόυ  όριόζει  χρόό νό  ισχυό ός  μικρόό τερό  απόό  αυτόό ν  πόυ  πρόβλεόπεται  στό  παρόό ν
απόρριόπτεται ως μή κανόνικήό 102.

19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της
εγγύησης συμμετοχής.  κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
στην παρ.  19.1.  Μεταό  απόό  τή  λήό ξή  και  τόυ  παραπαό νω ανωό τατόυ χρόνικόυό  όριόόυ  παραό τασής
ισχυό ός  τής  πρόσφόραό ς,  τα  απότελεόσματα  τής  παρόυό σας  διαδικασιόας  αναό θεσής ματαιωό νόνται,
εκτόό ς  αν  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  κριόνει,  καταό  περιόπτωσή,  αιτιόλόγήμεόνα,  όό τι  ή  συνεόχισή  τής
διαδικασιόας εξυπήρετειό τό δήμόό σιό συμφεόρόν, όπόό τε όι όικόνόμικόιό φόρειός πόυ συμμετεόχόυν στή
διαδικασιόα μπόρόυό ν να επιλεόξόυν να παρατειόνόυν τήν πρόσφόραό  τόυς, εφόό σόν τόυς ζήτήθειό πριν
απόό  τήν παό ρόδό τόυ ανωτεόρω ανωό τατόυ όριόόυ παραό τασής τής πρόσφόραό ς τόυς. Η διαδικασιόα
αναό θεσής  συνεχιόζεται  με  όό σόυς  παρεότειναν  τις  πρόσφόρεός  τόυς  και  απόκλειόόνται  όι  λόιπόιό
όικόνόμικόιό φόρειός.

19.4 Αν  λήό ξει  ό  χρόό νός  ισχυό ός  των πρόσφόρωό ν  και  δεν  ζήτήθειό  παραό τασή  τής  πρόσφόραό ς,  ή
αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται,  με  αιτιόλόγήμεόνή  απόό φασήό  τής,  εφόό σόν  ή  εκτεόλεσή τής συό μβασής
εξυπήρετειό  τό δήμόό σιό συμφεόρόν,  να ζήτήό σει,  εκ των υστεόρων,  απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς  φόρειός
πόυ συμμετεόχόυν στή διαδικασιόα να παρατειόνόυν τόν χρόό νό ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυς, καθωό ς
και τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς,  όπόό τε ή διαδικασιόα συνεχιόζεται με τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός,  όι
όπόιόόι πρόεόβήσαν στις ανωτεόρω ενεόργειες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή αναρτήό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα εόγγραφα τής παρόυό σας διαδικασιόας δήμόό σιας συό μβασής καταχωρήό θήκαν στό σχετικόό  
ήλεκτρόνικόό  χωό ρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόό σια Έργα με Συστήμικόό  Αυό ξόντα Αριθμόό :  …… [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτήό θήκαν στή Διαδικτυακήό  Πυό λή (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς (www      .      agan      .      gov      .      gr      .),  αναρταό ται σχετικήό  ενήμεόρωσή,
συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 2 τής παρόυό σας. 

4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο 103, συό μφωνα με
τό αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr . 

Τα  εόξόδα  των  εκ  τής  κειόμενής  νόμόθεσιόας  απαραιότήτων  δήμόσιευό σεων  τής  περιόλήψής  τής
δήμόπρασιόας στήν όπόιόα αναδειόχθήκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ιόδιό και εισπραό ττόνται με τόν πρωό τό
λόγαριασμόό  πλήρωμήό ς τόυ εόργόυ.  Τα εόξόδα δήμόσιευό σεων των τυχόό ν πρόήγόυό μενων διαγωνισμωό ν
για  τήν  αναό θεσή  τόυ  ιόδιόυ  εόργόυ,  καθωό ς  και  τα  εόξόδα  των  μή  απαραιότήτων  εκ  τόυ  νόό μόυ
δήμόσιευό σεων βαρυό νόυν τήν αναθεότόυσα αρχήό  και καταβαό λλόνται απόό  τις πιστωό σεις τόυ εόργόυ.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης104

(Τό αό ρθρό 20Α πρόστιόθεται καταό  τή διακριτικήό  ευχεόρεια τής αναθεότόυσας αρχήό ς)

1. Πρόσκαλόυό νται όι,  καταό  τα εόγγραφα τής παρόυό σας συό μβασής,  δυναό μενόι να λαό βόυν μεόρός στή
διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής όικόνόμικόιό  φόρειός,  πρόκειμεόνόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  να πρόβειό  σε
παρόυσιόασή  τόυ  πρός  αναό θεσή  εόργόυ  και  σε  σχετικήό  διαβόυό λευσή  στ..................................  (τόό πός),
στις ......................................(ήμερόμήνιόα και ωό ρα)  
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2. Εντόό ς δεόκα (10) ήμερωό ν απόό  τήν ως αό νω παρόυσιόασή, καό θε ενδιαφερόό μενός, μπόρειό  να υπόβαό λει
τευό χός παρατήρήό σεων για τό εόργό, τήν τεχνικήό  μελεότή και τα τευό χή δήμόπραό τήσής, όικόνόμικαό  και
συμβατικαό .  Με  τό  τευό χός  παρατήρήό σεων  θα  σχόλιαό ζεται  ή  όρθόό τήτα  τής  λυό σής,  τό  εφικτόό  τής
κατασκευήό ς και θα επισήμαιόνόνται σφαό λματα των όό ρων των εγγραό φων τής συό μβασής. Η συμμετόχήό
των ενδιαφερόμεόνων στήν ως αό νω παρόυσιόασή και  ή υπόβόλήό  τόυ τευό χόυς παρατήρήό σεων ειόναι
πρόαιρετικεός, δεν συνεπαό γόνται τήν υπόχρεόωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς και δεν συνιστόυό ν κωό λυμα για
τή συμμετόχήό  τόυς στή διαδικασιόα. 

3. Η αναθεότόυσα αρχήό  αξιόλόγειό  τα συμπεραό σματα τής διαβόυό λευσής και τα τευό χή παρατήρήό σεων
πόυ υπόβλήό θήκαν και πρόβαιόνει στις ακόό λόυθες ενεόργειες: 
α)  εφόό σόν  διαπιστωθειό  ή  εόλλειψή  παρατήρήό σεων  ήό  εκτιμήθόυό ν  ως  μή  όρθεός  όι  υπόβλήθειόσες
παρατήρήό σεις, συνεχιόζει τή διαδικασιόα, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα εόγγραφα τής συό μβασής ήό  
β) εφόό σόν διαπιστωθειό ή υό παρξή επόυσιωδωό ν σφαλμαό των ήό  ελλειόψεων στα εόγγραφα τής συό μβασής
εκδιόδει  τευό χός  τρόπόπόιήό σεων/διόρθωό σεων  τής  διακήό ρυξής  ήό  και  των  λόιπωό ν  εγγραό φων  τής
συό μβασής,  εντόό ς  πεόντε  (5)  ήμερωό ν  απόό  τή  λήό ξή  τής  ήμερόμήνιόας  υπόβόλήό ς  των  τευχωό ν
παρατήρήό σεων απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός.  Στό τευό χός αυτόό  περιλαμβαό νόνται όι απαιτόυό μενες
επόυσιωό δεις  τρόπόπόιήό σεις/διόρθωό σεις.  Τό  τευό χός  κόινόπόιειόται,  με  απόό δειξή,  σε  όό λόυς  τόυς
όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ εόλαβαν τα εόγγραφα τής συό μβασής, και αναρταό ται στό ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
και  στήν  ιστόσελιόδα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  εφόό σόν  διαθεότει.  Στό  ως  αό νω  τευό χός  μπόρειό  να
πρόβλεόπεται  ή  διεξαγωγήό  τής  δήμόπρασιόας  σε  μεταγενεόστερή  ήμερόμήνιόα  με  τήό ρήσή  των
διατυπωό σεων δήμόσιόό τήτας  συό μφωνα με τό αό ρθρό 20 τής παρόυό σας , όι πρόθεσμιόες των όπόιόων
ανεόρχόνται κατ’ ελαό χιστόν στό εόνα τριότό (1/3) ήό  
γ) εφόό σόν διαπιστωθειό  ή υό παρξή όυσιωδωό ν σφαλμαό των ήό  ελλειόψεων σε όπόιόδήό πότε στόιχειόό των
εγγραό φων τής συό μβασής, ανακαλειό  τή διακήό ρυξή τόυ διαγωνισμόυό . Στή συνεόχεια, πρόβαιόνει σε νεόα
διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής εόργόυ, διόρθωό νόντας τα σχετικαό  σφαό λματα και ελλειόψεις. 

4. Τό τευό χός τρόπόπόιήό σεων συγκαταλεόγεται στα εόγγραφα τής συό μβασής και απότελειό αναπόό σπαστό
μεόρός  τής  συό μβασής  μεταό  τήν  υπόγραφήό  τής.  Αντιόθετα,  τα  υπόβλήθεόντα  απόό  τόυς  όικόνόμικόυό ς
φόρειός  τευό χή  παρατήρήό σεων  δεν  απότελόυό ν  συμβατικαό  στόιχειόα  και  δεν  χρήσιμόπόιόυό νται  για
ερμήνειόα τής συό μβασής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβασή ανατιόθεται βαό σει τόυ κριτήριόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας, σε πρόσφεόρόντα ό όπόιόός
δεν απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  βαό σει  τής παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας και πλήρόιό  τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαιόωμα  συμμετόχήό ς  εόχόυν  φυσικαό  ήό  νόμικαό  πρόό σωπα,  ήό  ενωό σεις  αυτωό ν  105  πόυ
δραστήριόπόιόυό νται στήν κατήγόριόα εόργόυ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (πρόυϋ πόλόγισμόυό  458.870,97€) 106 και πόυ
ειόναι εγκατεστήμεόνα σε107:
α) σε κραό τός-μεόλός τής Ένωσής,
β) σε κραό τός-μεόλός τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό  αναό θεσή δήμόό σια
συό μβασή καλυό πτεται  απόό  τα  Παραρτήό ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7108 και  τις  γενικεός  σήμειωό σεις  τόυ
σχετικόυό  με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνιόας, καθωό ς και
δ)  σε  τριότες  χωό ρες  πόυ δεν εμπιόπτόυν στήν περιόπτωσή γ΄  τής παρόυό σας  παραγραό φόυ και  εόχόυν
συναό ψει διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες με τήν Ένωσή σε θεόματα διαδικασιωό ν αναό θεσής δήμόσιόων
συμβαό σεων.

Στον  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  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 αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης109.

21.2 Οικόνόμικόό ς φόρεόας συμμετεόχει ειότε μεμόνωμεόνα ειότε ως μεόλός εόνωσής110,

21.3 Οι ενωό σεις όικόνόμικωό ν φόρεόων συμμετεόχόυν υπόό  τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ αό ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  τόυ αό ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειόται απόό  τις εν λόόγω ενωό σεις να περιβλήθόυό ν συγκεκριμεόνή νόμικήό  μόρφήό  για τήν υπόβόλήό
πρόσφόραό ς.  Σε περιόπτωσή πόυ ή εόνωσή αναδειχθειό  αναό δόχός ή νόμικήό  τής μόρφήό  πρεόπει να ειόναι
τεότόια πόυ να εξασφαλιόζεται ή υό παρξή ενόό ς και μόναδικόυό  φόρόλόγικόυό  μήτρωό όυ για τήν εόνωσή  (πχ
κόινόπραξιόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμόνωμεόνόι πρόσφεόρόντες πρεόπει να ικανόπόιόυό ν όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς. 

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ισχυό όυν τα εξήό ς :

- αναφόρικαό  με τις απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας, αυτεός θα πρεόπει να ικανόπόιόυό νται
απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής 

- αναφόρικαό  με τις απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Β τής παρόυό σας, καό θε μεόλός τής εόνωσής θα πρεόπει να
ειόναι  εγγεγραμμεόνό  στό σχετικόό  επαγγελματικόό  μήτρωό ό, συό μφωνα με  τα  ειδικόό τερα στό ως αό νω
αό ρθρό, τόυλαό χιστόν  σε  μια  απόό  τις  κατήγόριόες  πόυ  αφόραό  στό  υπόό  αναό θεσή  εόργό.  Περαιτεόρω,
αθρόιστικαό  πρεόπει να καλυό πτόνται όό λες όι κατήγόριόες τόυ εόργόυ. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καό θε  πρόσφεόρων  αποκλείεται απόό  τή  συμμετόχήό  στήν παρόυό σα διαδικασιόα  συό ναψής συό μβασής,
εφόό σόν συντρεόχει στό πρόό σωπόό  τόυ (αν πρόό κειται για μεμόνωμεόνό φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό) ήό  σε
εόνα απόό  τα μεόλή τόυ (αν πρόό κειται περιό εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων) εόνας απόό  τόυς λόόγόυς των πα -

29



ρακαό τω περιπτωό σεων:

22.A.1. Όταν υπαό ρχει εις βαό ρός τόυ αμεταό κλήτή111 καταδικαστικήό  απόό φασή για εόνα απόό  τα ακόό λόυθα
εγκλήό ματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτήό  όριόζεται στό αό ρθρό 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 24ής Οκτωβριόόυ 2008, για τήν καταπόλεόμήσή τόυ όργανωμεόνόυ
εγκλήό ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήό ματα τόυ αό ρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα
(εγκλήματικήό  όργαό νωσή),

β) ενεργητική δωροδοκία, όό πως όριόζεται στό αό ρθρό 3 τής συό μβασής περιό  τής καταπόλεόμήσής τής
δωρόδόκιόας,  στήν όπόιόα ενεόχόνται υπαό λλήλόι των Ευρωπαιϋκωό ν Κόινότήό των ήό  των κρατωό ν-μελωό ν
τής Ένωσής (ΕΕ  C 195 τής 25.6.1997, σ.  1) και στήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 22ας Ιόυλιόόυ 2003, για τήν καταπόλεόμήσή τής δωρόδόκιόας στόν
ιδιωτικόό  τόμεόα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και όό πως όριόζεται στό εθνικόό  διόκαιό τόυ όικό-
νόμικόυό  φόρεόα, και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 159Α (δωρόδόκιόα πόλιτικωό ν πρόσωό πων), 236 (δωρό-
δόκιόα υπαλλήό λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκιόα δικαστικωό ν λειτόυργωό ν), 237Α παρ. 2 (εμπόριόα επιρρό -
ήό ς – μεσαό ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκιόα στόν ιδιωτικόό  τόμεόα) τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα,

γ) απάτη, εις βαό ρός των όικόνόμικωό ν συμφερόό ντων τής Ένωσής καταό  τήν εόννόια των αό ρθρων 3 και
4 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5ής Ιόυλιόόυ
2017 σχετικαό  με τήν καταπόλεόμήσή, μεόσω τόυ πόινικόυό  δικαιόόυ, τής απαό τής εις βαό ρός των όικόνόμι -
κωό ν συμφερόό ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 159Α (δωρόδόκιόα
πόλιτικωό ν πρόσωό πων), 216 (πλαστόγραφιόα), 236 (δωρόδόκιόα υπαλλήό λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκιόα
δικαστικωό ν  λειτόυργωό ν),  242 (ψευδήό ς  βεβαιόωσή,  νόό θευσή  κ.λπ.)  374 (διακεκριμεόνή  κλόπήό ),  375
(υπεξαιόρεσή), 386 (απαό τή), 386Α (απαό τή με υπόλόγιστήό ), 386Β (απαό τή σχετικήό  με τις επιχόρήγήό σεις),
390 (απιστιόα) τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα και των αό ρθρων 155 επ. τόυ Εθνικόυό  Τελωνειακόυό  Κωό δικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όό ταν αυταό  στρεόφόνται καταό  των όικόνόμικωό ν συμφερόό ντων τής Ευρωπαιϋκήό ς
Ένωσής ήό  συνδεόόνται με τήν πρόσβόλήό  αυτωό ν των συμφερόό ντων, καθωό ς και τα εγκλήό ματα των αό ρ-
θρων 23 (διασυνόριακήό  απαό τή σχετικαό  με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόυρικεός διαταό ξεις για τήν πόινικήό
πρόστασιόα των όικόνόμικωό ν συμφερόό ντων τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικεός δραστήριόό τήτες, όό πως
όριόζόνται, αντιστόιόχως, στα αό ρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινό-
βόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 15ής Μαρτιόόυ 2017, για τήν καταπόλεόμήσή τής τρόμόκρατιόας και τήν
αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαισιόόυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ και για τήν τρόπόπόιόήσή
τής απόό φασής 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ήό  ήθικήό  αυτόυργιόα ήό  συνεόργεια
ήό  απόό πειρα διαό πραξής εγκλήό ματός, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 14 αυτήό ς,  και τα εγκλήό ματα των αό ρ-
θρων 187Α  και  187Β  τόυ  Πόινικόυό  Κωό δικα,  καθωό ς  και  τα  εγκλήό ματα  των αό ρθρων 32-35  τόυ  ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ήό  χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας,
όό πως αυτεός όριόζόνται στό αό ρθρό 1 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και
τόυ Συμβόυλιόόυ τής 20ής Μαιΐόυ  2015, σχετικαό  με τήν πρόό λήψή τής χρήσιμόπόιόήσής τόυ χρήματόπι -
στωτικόυό  συστήό ματός για τή νόμιμόπόιόήσή εσόό δων απόό  παραό νόμες δραστήριόό τήτες ήό  για τή χρήμα-
τόδόό τήσή  τής τρόμόκρατιόας, τήν τρόπόπόιόήσή τόυ  κανόνισμόυό  (ΕΕ)  αριθμ.  648/2012 τόυ  Ευρω-
παιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ, και τήν καταό ργήσή τής όδήγιόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρω-
παιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ  και  τόυ  Συμβόυλιόόυ  και  τής  όδήγιόας  2006/70/ΕΚ  τής  Επιτρόπήό ς  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 2 και 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 2 τής
Οδήγιόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5ής Απριλιόόυ 2011, για
τήν πρόό λήψή και τήν καταπόλεόμήσή τής εμπόριόας ανθρωό πων και για τήν πρόστασιόα των θυμαό των
τής, καθωό ς και για τήν αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαιόσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011,  σ.  1),  και τα εγκλήό ματα τόυ αό ρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυό  Κωό δικα (εμπόριόα  αν-
θρωό πων). Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας απόκλειόεται επιόσής όό ταν τό πρόό σωπό εις βαό ρός τόυ όπόιόόυ εκδόό θή-
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κε αμεταό κλήτή καταδικαστικήό  απόό φασή ειόναι μεόλός τόυ διόικήτικόυό , διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όρ-
γαό νόυ τόυ εν λόόγω όικόνόμικόυό  φόρεόα ήό  εόχει εξόυσιόα εκπρόσωό πήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό  ελεόγχόυ
σε αυτόό .

Η υπόχρεόωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ αφόραό :

α) Στις περιπτωό σεις εταιρειωό ν περιόρισμεόνής ευθυό νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικωό ν εταιρειωό ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωό ν Κεφαλαιόυχικωό ν Εταιρειωό ν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχειριστεός.

β) Στις περιπτωό σεις ανωνυό μων εταιρειωό ν (Α.Ε.) τόν Διευθυό νόντα Συό μβόυλό, τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό
Συμβόυλιόόυ, καθωό ς  και  τα  πρόό σωπα  στα  όπόιόα  με  απόό φασή  τόυ  Διόικήτικόυό  Συμβόυλιόόυ  εόχει
ανατεθειό τό συό νόλό τής διαχειόρισής και εκπρόσωό πήσής τής εταιρειόας.

γ) Στις περιπτωό σεις των συνεταιρισμωό ν, τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό  Συμβόυλιόόυ, ήό

δ) στις υπόό λόιπες περιπτωό σεις νόμικωό ν πρόσωό πων, τόν, καταό  περιόπτωσή, νόό μιμό  εκπρόό σωπό112.

22.A.2

α) Όταν ό  πρόσφεόρων εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ όό σόν αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων ήό  ει-
σφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής και αυτόό  εόχει διαπιστωθειό  απόό  δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις τής χωό ρας όό πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνός ήό  τήν
εθνικήό  νόμόθεσιόα  ήό /και 

β) ή αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό να απόδειόξει με τα καταό λλήλα μεόσα όό τι ό πρόσφεόρων εόχει αθετήό σει τις
υπόχρεωό σεις τόυ όό σόν αφόραό  τήν καταβόλήό  φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής.

Αν ό πρόσφεόρων ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό  εόχει τήν εγκαταό στασήό  τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωό σεις
τόυ πόυ αφόρόυό ν τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής καλυό πτόυν, τόό σό τήν κυό ρια, όό σό και τήν επι-
κόυρικήό  ασφαό λισή.

Οι  υπόχρεωό σεις  των περ.  α’  και β’  θεωρειόται  όό τι  δεν εόχόυν αθετήθειό  εφόό σόν δεν εόχόυν καταστειό
λήξιπρόό θεσμες ήό  εφόό σόν αυτεός εόχόυν υπαχθειό σε δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  πόυ τήρειόται.

Δεν απόκλειόεται ό πρόσφεόρων, όό ταν εόχει εκπλήρωό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ, ειότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ήό  τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής πόυ όφειόλει, συμπεριλαμβανόμεόνων, καταό  περιόπτωσή,
των δεδόυλευμεόνων τόό κων ήό  των πρόστιόμων, ειότε υπαγόό μενός σε δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  για τήν
καταβόλήό  τόυς, στό μεότρό πόυ τήρειό τόυς όό ρόυς τόυ δεσμευτικόυό  κανόνισμόυό 113

22.A.3  α)  Κατ’ εξαιόρεσή,  για τόυς πιό καό τω επιτακτικόυό ς  λόόγόυς δήμόό σιόυ συμφεόρόντός............114

(όό πως δήμόό σιας υγειόας ήό  πρόστασιόας τόυ περιβαό λλόντός, όι όπόιόόι συμπλήρωό νόνται απόό  τήν ανα-
θεότόυσα αρχήό  ) δεν εφαρμόό ζόνται όι παραό γραφόι  22.A.1 και 22.A.2.

β) Κατ’ εξαιόρεσή, όό ταν  ό απόκλεισμόό ς  ειόναι  σαφωό ς δυσαναό λόγός, ιδιόως όό ταν μόό νό μικραό  πόσαό  των
φόό ρων ήό  των εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής δεν εόχόυν καταβλήθειό  ήό  όό ταν ό  πρόσφεόρων  ενήμε-
ρωό θήκε σχετικαό  με τό ακριβεός πόσόό  πόυ όφειόλεται λόόγω αθεότήσής των υπόχρεωό σεωό ν τόυ όό σόν αφό-
ραό  στήν καταβόλήό  φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής σε χρόό νό καταό  τόν όπόιόό δεν ειόχε τή δυ-
νατόό τήτα να λαό βει μεότρα, συό μφωνα με τό τελευταιόό εδαό φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πριν απόό  τήν εκπνόήό  τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 18 τής παρόυό -
σας, δεν εφαρμόό ζεται 115 ή παραό γραφός 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:116

(α) εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις πόυ πρόβλεόπόνται στήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
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περιό αρχωό ν πόυ εφαρμόό ζόνται στις διαδικασιόες συό ναψής δήμόσιόων συμβαό σεων,                    

(β) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας τελειό υπόό  πτωό χευσή ήό  εόχει υπαχθειό σε διαδικασιόα  ειδικήό ς εκκαθαό ρισής
ήό  τελειό υπόό  αναγκαστικήό  διαχειόρισή απόό  εκκαθαριστήό  ήό  απόό  τό δικαστήό ριό ήό  εόχει υπαχθειό σε διαδικα-
σιόα πτωχευτικόυό  συμβιβασμόυό  ήό  εόχει αναστειόλει τις επιχειρήματικεός τόυ δραστήριόό τήτες ήό  εόχει υπα-
χθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσής και δεν τήρειό τόυς όό ρόυς αυτήό ς ήό  εαό ν βριόσκεται σε όπόιαδήό πότε αναό λό-
γή καταό στασή πρόκυό πτόυσα απόό  παρόό μόια διαδικασιόα, πρόβλεπόό μενή σε εθνικεός διαταό ξεις νόό μόυ. 

Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό  να μήν απόκλειόει εόναν όικόνόμικόό  φόρεόα, ό όπόιόός βριόσκεται σε μια εκ
των κατασταό σεων πόυ αναφεόρόνται στήν παρόυό σα περιόπτωσή, υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι ή αναθεότόυ-
σα αρχήό  εόχει απόδειόξει όό τι ό εν λόόγω φόρεόας ειόναι σε θεόσή να εκτελεόσει τή συό μβασή, λαμβαό νόντας
υπόό ψή τις ισχυό όυσες διαταό ξεις και τα μεότρα για τή συνεόχισή τής επιχειρήματικήό ς τόυ λειτόυργιόας
(παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 117

(γ) εαό ν, με τήν επιφυό λαξή τής παραγραό φόυ 3β τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), περιό πόινικωό ν
κυρωό σεων και αό λλων διόικήτικωό ν συνεπειωό ν, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαθεότει επαρκωό ς ευό λόγες ενδειό -
ξεις πόυ όδήγόυό ν στό συμπεόρασμα όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεόας συνήό ψε συμφωνιόες με αό λλόυς όικόνόμι-
κόυό ς φόρειός με στόόχό τή στρεόβλωσή τόυ ανταγωνισμόυό ,

(δ) εαό ν μιόα καταό στασή συό γκρόυσής συμφερόό ντων καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρειό να θεραπευθειό απότελεσματικαό  με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(ε) εαό ν μιόα καταό στασή στρεόβλωσής τόυ ανταγωνισμόυό  απόό  τήν πρόό τερή συμμετόχήό  των όικόνόμικωό ν
φόρεόων καταό  τήν πρόετόιμασιόα τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό
αό ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρειό να θεραπευθειό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(στ) εαό ν  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας εόχει  επιδειόξει  σόβαρήό  ήό  επαναλαμβανόό μενή πλήμμεόλεια καταό  τήν
εκτεόλεσή όυσιωό δόυς απαιότήσής στό πλαιόσιό πρόήγόυό μενής δήμόό σιας συό μβασής, πρόήγόυό μενής συό μ-
βασής με αναθεότόντα φόρεόα ήό  πρόήγόυό μενής συό μβασής παραχωό ρήσής πόυ ειόχε ως απότεόλεσμα τήν
πρόό ωρή καταγγελιόα τής πρόήγόυό μενής συό μβασής, απόζήμιωό σεις ήό  αό λλες παρόό μόιες κυρωό σεις,

(ζ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει κριθειό εόνόχός εκ πρόθεόσεως σόβαρωό ν  απατήλωό ν δήλωό σεων, καταό
τήν παρόχήό  των πλήρόφόριωό ν πόυ απαιτόυό νται για τήν εξακριόβωσή τής απόυσιόας των λόόγων από-
κλεισμόυό  ήό  τήν πλήό ρωσή των κριτήριόων επιλόγήό ς, εόχει απόκρυό ψει τις πλήρόφόριόες αυτεός ήό  δεν ειόναι
σε θεόσή να πρόσκόμιόσει τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ απαιτόυό νται κατ’ εφαρμόγήό  τόυ αό ρθρόυ 79 τόυ ν.
4412/2016, περιό Ευρωπαιϋκόυό  Ενιαιόόυ Εγγραό φόυ Συό μβασής, καθωό ς και τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας,

(η) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας επιχειόρήσε να επήρεαό σει με αθεόμιτό τρόό πό τή διαδικασιόα λήό ψής από -
φαό σεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  να απόκτήό σει  εμπιστευτικεός  πλήρόφόριόες  πόυ ενδεόχεται  να τόυ
απόφεόρόυν αθεόμιτό  πλεόνεόκτήμα στή  διαδικασιόα  συό ναψής συό μβασής ήό  να  παραό σχει  με  απατήλόό
τρόό πό  παραπλανήτικεός  πλήρόφόριόες  πόυ ενδεόχεται  να  επήρεαό σόυν όυσιωδωό ς  τις  απόφαό σεις  πόυ
αφόρόυό ν τόν απόκλεισμόό , τήν επιλόγήό  ήό  τήν αναό θεσή,

(θ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει διαπραό ξει σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα, τό όπόιόό θεότει  σε
αμφιβόλιόα τήν ακεραιόό τήταό  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής (διαγωνισμόό ),
όικόνόμικόό ς  φόρεόας εαό ν  συντρεόχόυν όι  πρόυϋ πόθεόσεις εφαρμόγήό ς  τής παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 118

Οι  υπόχρεωό σεις  τής  παρόυό σής  αφόρόυό ν  στις  ανωό νυμες  εταιρειόες  πόυ  υπόβαό λλόυν  πρόσφόραό
αυτότελωό ς ήό  ως μεόλή εόνωσής ήό  πόυ συμμετεόχόυν στό μετόχικόό  κεφαό λαιό αό λλόυ νόμικόυό  πρόσωό πόυ
πόυ  υπόβαό λλει  πρόσφόραό  ήό  σε  νόμικαό  πρόό σωπα τής  αλλόδαπήό ς   πόυ  αντιστόιχόυό ν  σε  ανωό νυμή
εταιρειόα.

Εξαιρόυό νται τής υπόχρεόωσής αυτήό ς: 

α) όι εισήγμεόνες στα χρήματιστήό ρια κρατωό ν-μελωό ν τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής ήό  τόυ Οργανισμόυό  Οικό -
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νόμικήό ς Συνεργασιόας και Αναό πτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειόες, 

β) όι εταιρειόες, τα δικαιωό ματα ψήό φόυ των όπόιόων ελεόγχόνται απόό  μιόα ήό  περισσόό τερες επιχειρήό σεις
επενδυό σεων  (investment  firms),  εταιρειόες  διαχειόρισής  κεφαλαιόων/ενεργήτικόυό  (asset/fund
managers) ήό  εταιρειόες διαχειόρισής κεφαλαιόων επιχειρήματικωό ν συμμετόχωό ν (private equity firms),
υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι όι τελευταιόες αυτεός εταιρειόες ελεόγχόυν, συνόλικαό  πόσόστόό  πόυ υπερβαιόνει
τό εβδόμήό ντα πεόντε τόις εκατόό  (75%) των δικαιωμαό των ψήό φων και ειόναι επόπτευόό μενες απόό  Επιτρό-
πεός  Κεφαλαιαγόραό ς  ήό  αό λλες  αρμόό διες  χρήματόόικόνόμικεός  αρχεός  κρατωό ν  μελωό ν  τής  Ευρωπαιϋκήό ς
Ένωσής ήό  τόυ Ο.Ο.Σ.Α.119

22.Α.6.  Η αναθεότόυσα αρχήό  απόκλειόει  όικόνόμικόό  φόρεόα σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  σήμειόό καταό  τή
διαό ρκεια τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, όό ταν απόδεικνυό εται όό τι αυτόό ς βριόσκεται λόόγω πραό ξεων
ήό  παραλειόψεων αυτόυό  ειότε πριν ειότε καταό  τή διαδικασιόα, σε μιόα απόό  τις περιπτωό σεις των πρόήγόυό με-
νων παραγραό φων. 120 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.121

22.Α.7. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ εμπιόπτει σε μια απόό  τις κατασταό σεις πόυ αναφεόρόνται στις παρα-
γραό φόυς 22.Α.1 και 22.Α.4122, εκτόό ς απόό  τήν περιόπτωσή β, μπόρειό  να πρόσκόμιόζει στόιχειόα123 πρόκει-
μεόνόυ να απόδειόξει όό τι τα μεότρα πόυ εόλαβε επαρκόυό ν για να απόδειόξόυν τήν αξιόπιστιόα τόυ, παρόό τι
συντρεόχει ό σχετικόό ς λόόγός απόκλεισμόυό . Για τόν σκόπόό  αυτόό ν, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας απόδεικνυό ει όό τι
εόχει καταβαό λει ήό  εόχει δεσμευθειό να καταβαό λει απόζήμιόωσή για ζήμιόες πόυ πρόκλήό θήκαν απόό  τό πόινι-
κόό  αδιόκήμα ήό  τό παραό πτωμα, όό τι εόχει διευκρινιόσει τα γεγόνόό τα και τις περισταό σεις με όλόκλήρωμεόνό
τρόό πό, μεόσω ενεργόυό  συνεργασιόας με τις ερευνήτικεός αρχεός, και εόχει λαό βει συγκεκριμεόνα τεχνικαό  και
όργανωτικαό  μεότρα, καθωό ς και μεότρα σε επιόπεδό πρόσωπικόυό  καταό λλήλα για τήν απόφυγήό  περαιτεόρω
πόινικωό ν αδικήμαό των ήό  παραπτωμαό των. 124 Τα μεότρα πόυ λαμβαό νόνται απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φό-
ρειός αξιόλόγόυό νται σε συναό ρτήσή με τή σόβαρόό τήτα και τις ιδιαιότερες περισταό σεις τόυ πόινικόυό  αδι-
κήό ματός ήό  τόυ παραπτωό ματός. Εαό ν τα στόιχειόα κριθόυό ν επαρκήό , ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν
απόκλειόεται απόό  τή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής. Αν τα μεότρα κριθόυό ν ανεπαρκήό , γνωστόπόιειόται
στόν όικόνόμικόό  φόρεόα τό σκεπτικόό  τής απόό φασής αυτήό ς. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ εόχει απόκλειστειό,
συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, με τελεσιόδική απόό φασή, απόό  τή συμμετόχήό  σε διαδικασιόες συό να-
ψής συό μβασής ήό  αναό θεσής παραχωό ρήσής δεν μπόρειό να καό νει χρήό σή τής ανωτεόρω δυνατόό τήτας καταό
τήν περιόόδό τόυ απόκλεισμόυό  πόυ όριόζεται στήν εν λόόγω απόό φασή

22.Α.8. Η απόό φασή για τήν διαπιόστωσή τής επαό ρκειας ήό  μή των επανόρθωτικωό ν μεότρων καταό  τήν
πρόήγόυό μενή παραό γραφό εκδιόδεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016. 125

22.Α.9. Οικόνόμικόό ς  φόρεόας,  σε  βαό ρός  τόυ  όπόιόόυ  εόχει  επιβλήθειό  ή  κυό ρωσή  τόυ  όριζόό ντιόυ
απόκλεισμόυό  συό μφωνα  με  τις  κειόμενες  διαταό ξεις,  και  για  τό  χρόνικόό  διαό στήμα  πόυ  αυτήό  όριόζει
απόκλειόεται απόό  τήν παρόυό σα διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 126

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόραό  τήν καταλλήλόό τήτα για τήν αό σκήσή τής επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας, απαιτειόται  όι
όικόνόμικόιό  φόρειός  να ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό σχετικόό  επαγγελματικόό  μήτρωό ό πόυ τήρειόται  στό
κραό τός εγκαταό στασήό ς τόυς. Ειδικαό  όι πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα απαιτειό -
ται  να  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό  Μήτρωό ό  Εργόλήπτικωό ν  Επιχειρήό σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  για  τό  χρόνικόό
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διαό στήμα πόυ εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν όι μεταβατικεός διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 ήό
στό Μήτρωό ό Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απόό  τήν εόναρξή ισχυό ός τόυ
τελευταιόόυ ήό  στα Μήτρωό α Περιφερειακωό ν Ενότήό των127, αναό  περιόπτωσή, στήν κατήγόριόα/-ιες εόργόυ
τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας128. Οι πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι σε κραό τός μεόλός τής Ευ-
ρωπαιϋκήό ς Ένωσής απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεόνόι στα Μήτρωό α τόυ παραρτήό ματός ΧΙ τόυ Πρό-
σαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια129

..............................................................................

Σε  περιόπτωσή  εόνωσής  όικόνόμικωό ν  φόρεόων,  όι  παραπαό νω  ελαό χιστες  απαιτήό σεις  καλυό πτόνται
αθρόιστικαό  απόό  τα μεόλή τής εόνωσής. 130

Ειδικαό  όι εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικόό  διαό στήμα πόυ
εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν όι μεταβατικεός διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρεόπει να
υπερβαιόνόυν τα ανωό τατα επιτρεπταό  όό ρια ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων, συό μ-
φωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ισχυό ει.

Μεταό  απόό  τή  λήό ξή  των  ως  αό νω  μεταβατικωό ν  διαταό ξεων  και  τήν  πλήό ρή  εόναρξή  ισχυό ός  τόυ  π.δ
71/2019, όι εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θα πρεόπει να
υπερβαιόνόυν τα ανωό τατα επιτρεπταό  όό ρια ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων, συό μ-
φωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 64 αυτόυό .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα131

..............................................................................

Σε  περιόπτωσή  εόνωσής  όικόνόμικωό ν  φόρεόων,  όι  παραπαό νω  ελαό χιστες  απαιτήό σεις  καλυό πτόνται
αθρόιστικαό  απόό  τα μεόλή τής εόνωσής. 132, 133.
 [Επισημαίνεται  ότι  για  τη  συμπερίληψη  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  απαιτήσεων  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας,  καθώς  και  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας,  πέραν  των
προβλεπόμενων  στο  π.δ.  71/2019  (Α`  112),  για  την  εγγραφή  και  κατάταξη  σε  τάξη  των  οικείων
μητρώων,  αντίστοιχου  προϋπολογισμού  και  κατηγορίας  έργου,  οι  αναθέτουσες  αρχές  οφείλουν
προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί
να  είναι  μικρότερη  των  τριάντα  (30)  ημερών,  ελέγχει  εάν  οι  απαιτήσεις  που  ζητούνται  από  την
αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της
σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της.134]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης135

Οι  διαγωνιζόό μενόι  όικόνόμικόιό φόρειός,  ειόό τε  μεμόνωμεόνα,  ειότε  ως  μεόλή εόνωσής  ήό  κόινόπραξιόας,
απαιτειόται να συμμόρφωό νόνται στα εξήό ς: α) συό στήμα διαχειόρισής πόιόό τήτας ανταπόκρινόό μενό στις
απαιτήό σεις τόυ ISO 9001, β) συό στήμα περιβαλλόντικήό ς διαχειόρισής ανταπόκρινόό μενό στις απαιτήό σεις
τόυ ISO 14001, ήό  ισόδυό ναμων αυτωό ν με πεδιόό εφαρμόγήό ς τήν κατασκευήό  εόργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

Καταό  τα λόιπαό  συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 82 τόυ Ν4412/16.

Σε  περιόπτωσή εόνωσής /κόινόπραξιόας  ή παραπαό νω πρόυϋ πόό θεσή αρκειό  να καλυό πτεται  απόό  καό πόιό
μεόλός τής εόνωσής /κόινόπραξιόας.
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσόν αφόραό  τα κριτήό ρια τής όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας και τα κριτήό ρια σχετικαό
με τήν τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα, εόνας όικόνόμικόό ς φόρεόας μπόρειό,  να στήριόζεται στις
ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων, ασχεότως τής νόμικήό ς φυό σής των δεσμωό ν τόυ με αυτόυό ς.  Στήν περιόπτωσή
αυτήό , απόδεικνυό όυν όό τι θα εόχόυν στή διαό θεσήό  τόυς τόυς αναγκαιόόυς πόό ρόυς, με τήν πρόσκόό μισή τής
σχετικήό ς δεόσμευσής των φόρεόων στήν ικανόό τήτα των όπόιόων στήριόζόνται.

Όσόν αφόραό  τα κριτήό ρια πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωό ν και τα επαγγελματικαό  πρόσόό ντα
πόυ όριόζόνται στήν περιόπτωσή στ τόυ Μεόρόυς ΙΙ  τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ  τόυ Πρόσαρτήό ματός Α ν.
4412/2016 ήό  με τήν σχετικήό  επαγγελματικήό  εμπειριόα, όι όικόνόμικόιό  φόρειός, μπόρόυό ν να βασιόζόνται
στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων μόό νό εαό ν όι τελευταιόόι θα εκτελεόσόυν τις εργασιόες ήό  τις υπήρεσιόες για
τις όπόιόες απαιτόυό νται όι συγκεκριμεόνες ικανόό τήτες.

Όταν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας στήριόζεται στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων όό σόν αφόραό  τα κριτήό ρια πόυ
σχετιόζόνται με τήν όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας και αυτόιό  όι
φόρειός ειόναι απόό  κόινόυό  υπευό θυνόι136 για τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής.

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή εόνωσή μπόρειό  να στήριόζεται στις ικανόό τήτες των
συμμετεχόό ντων  στήν  εόνωσή  ήό  αό λλων  φόρεόων  (για  τα  κριτήό ρια  τής  όικόνόμικήό ς  και
χρήματόόικόνόμικήό ς  επαό ρκειας  και  τα  κριτήό ρια  σχετικαό  με  τήν  τεχνικήό  και  επαγγελματικήό
ικανόό τήτα).

Η αναθεότόυσα αρχήό  ελεόγχει, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, εαό ν όι φόρειός,
στις ικανόό τήτες των όπόιόων πρότιόθεται να στήριχθειό  ό πρόσφεόρων, πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια
επιλόγήό ς και, εαό ν συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  καταό  τα όριζόό μενα στήν παρόυό σα διακήό ρυξή. 

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που
δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
άρθρου 22.Α της παρούσας.

Η αντικαταό στασή τόυ φόρεόα, στις ικανόό τήτες τόυ όπόιόόυ στήριόζεται ό όικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ δεν
πλήρόιό  σχετικόό  κριτήό ριό επιλόγήό ς  ήό  για τόν όπόιόόν συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  τής παρόυό σας,
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  στον  οικονομικό  φορέα,  για  καό θε  τριότό  στις
ικανόό τήτες τόυ όπόιόόυ στήριόζεται,  στό πλαιόσιό τής παρόυό σας διαδικασιόας αναό θεσής συό μβασής.  Ο
φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθεί εκ νέου.

Η εκτεόλεσή των ..........137 γιόνεται υπόχρεωτικαό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα ήό , αν ή πρόσφόραό  υπόβαό λλεται
απόό  εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων, απόό  εόναν απόό  τόυς συμμετεόχόντες στήν εόνωσή αυτήό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής138

23.1 Καταό  τήν  υπόβόλήό  πρόσφόρωό ν  όι  όικόνόμικόιό  φόρειός  υπόβαό λλόυν  τό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό
Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόιόό ισόδυναμειό  με  ενήμερωμεόνή υπευό θυνή δήό λωσή, με τις συνεόπειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικαταό στασή των πιστόπόιήτικωό ν πόυ εκδιόδόυν δήμόό σιες αρχεός ήό
τριότα μεόρή, επιβεβαιωό νόντας όό τι ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας πλήρόιό τις ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεόσεις:
α) δεν βριόσκεται σε μιόα απόό  τις κατασταό σεις τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας,
β) πλήρόιό τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς τα όπόιόα εόχόυν καθόρισθειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυό σας.
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Σε  όπόιόδήό πότε  χρόνικόό  σήμειόό  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας,  μπόρειό  να  ζήτήθειό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό  τής επόό μενής παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

Το ΕΕΕΣ φέρει  υπογραφή με ημερομηνία εντός  του χρονικού διαστήματος,  κατά το οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. 

Αν στό διαό στήμα πόυ μεσόλαβειό μεταξυό  τής ήμερόμήνιόας υπόγραφήό ς τόυ ΕΕΕΣ και τής καταλήκτικήό ς
ήμερόμήνιόας υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν εόχόυν επεόλθει μεταβόλεός στα δήλωθεόντα στόιχειόα, εκ μεόρόυς τόυ,
στό ΕΕΕΣ,  ό όικόνόμικόό ς  φόρεόας απόσυό ρει  τήν πρόσφόραό  τόυ, χωριός  να απαιτειόται απόό φασή τής
αναθεότόυσας αρχήό ς. Στή συνεόχεια μπόρειό να τήν υπόβαό λει εκ νεόόυ με επιόκαιρό ΕΕΕΣ.139.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Καταό  τήν υπόβόλήό  τόυ ΕΕΕΣ, καθωό ς και τής συνόδευτικήό ς υπευό θυνής δήό λωσής, ειόναι δυνατήό , με μόό νή
τήν υπόγραφήό  τόυ καταό  περιόπτωσή εκπρόσωό πόυ τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, ή πρόκαταρκτικήό  απόό δειξή
των  λόόγων  απόκλεισμόυό  πόυ  αναφεόρόνται  στό  αό ρθρό  22.Α.1  τής  παρόυό σας,  για  τό  συό νόλό  των
φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ ειόναι μεόλή τόυ διόικήτικόυό , διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όργαό νόυ τόυ ήό  εόχόυν
εξόυσιόα εκπρόσωό πήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό  ελεόγχόυ σε αυτόό ν 140.

Ως  εκπρόό σωπός  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα,  για  τήν  εφαρμόγήό  τόυ  παρόό ντός,  νόειόται  ό  νόό μιμός
εκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτει απόό  τό ισχυό όν καταστατικόό  ήό  τό πρακτικόό  εκπρόσωό πήσήό ς τόυ
καταό  τό  χρόό νό  υπόβόλήό ς  τής  πρόσφόραό ς  ήό  τό  αρμόδιόως  εξόυσιόδότήμεόνό  φυσικόό  πρόό σωπό  να
εκπρόσωπειό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  για  διαδικασιόες  συό ναψής  συμβαό σεων  ήό  για  τή  συγκεκριμεόνή
διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής141.

Ο όικόνόμικόό ς  φόρεόας φεόρει  τήν υπόχρεόωσή, να δήλωό σει,  μεόσω τόυ ΕΕΕΣ,  με ακριόβεια στήν ανα-
θεότόυσα αρχήό ,  ως εόχόυσα τήν απόκλειστικήό  αρμόδιόό τήτα ελεόγχόυ για τήν τυχόό ν  συνδρόμήό  λόόγων
απόκλεισμόυό 142, τήν καταό στασήό  τόυ σε σχεόσή με τόυς λόόγόυς πόυ πρόβλεόπόνται στό αό ρθρό 73 τόυ ν.
4412/2016 και στό αό ρθρό 22.Α  τής παρόυό σής143 και ταυτόόχρόνα να επικαλεσθειό και τυχόό ν λήφθεόντα
μεότρα πρός απόκαταό στασή τής αξιόπιστιόας τόυ.

Επισήμαιόνεται  όό τι,  καταό  τήν  απαό ντήσή  όικόνόμικόυό  φόρεόα  στό  ερωό τήμα  τόυ  ΕΕΕΣ  ήό  αό λλόυ
αντιόστόιχόυ εντυό πόυ ήό  δήό λωσής για συό ναψή συμφωνιωό ν με αό λλόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός με στόόχό τή
στρεόβλωσή τόυ ανταγωνισμόυό ,  ή συνδρόμήό  περισταό σεων, όό πως ή τριετήό ς παραγραφήό  τής παρ. 10
τόυ αό ρθρόυ 73, περιό λόόγων απόκλεισμόυό , ήό  ή εφαρμόγήό  τής παρ. 3β τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυό εται στό σχετικόό  πεδιόό πόυ πρόβαό λλει κατόό πιν θετικήό ς απαό ντήσής.

Οι  πρόήγόυό μενες  αρνήτικεός  απαντήό σεις  στό  ανωτεόρω  ερωό τήμα  τόυ  ΕΕΕΣ  ήό  αό λλόυ  αντιόστόιχόυ
εντυό πόυ ήό  δήό λωσής, απόό  όικόνόμικόυό ς φόρειός όι όπόιόόι εμπιόπτόυν στό πεδιόό εφαρμόγήό ς τής παρ. 3β
τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόυό ν τόν λόόγό απόκλεισμόυό  των περ. ζ’ ήό / και θ’ τής
παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ παρόό ντός και δεν απαιτειόται να δήλωθόυό ν καταό  τή συμπλήό ρωσή τόυ ΕΕΕΣ
και καό θε αντιόστόιχόυ εντυό πόυ.

Όσόν αφόραό  τις υπόχρεωό σεις  για τήν καταβόλήό  φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής (περ. α’
και β’ τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτεός θεωρειόται όό τι δεν εόχόυν αθετήθειό  εφόό σόν
δεν  εόχόυν  καταστειό  λήξιπρόό θεσμες  ήό  εφόό σόν  εόχόυν  υπαχθειό  σε  δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  πόυ
τήρειόται. Στήν περιόπτωσή αυτήό , ό όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν υπόχρεόυό ται να απαντήό σει καταφατικαό
στό σχετικόό  πεδιόό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόιόό ερωταό ται εαό ν ό όικόνόμικόό ς  φόρεόας εόχει ανεκπλήό ρωτες
υπόχρεωό σεις  όό σόν  αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων  ήό  εισφόρωό ν  κόινωνικήό ς  ασφαό λισής  ήό ,  καταό
περιόπτωσή, εαό ν εόχει αθετήό σει τις παραπαό νω υπόχρεωό σεις τόυ.  144

Στήν  περιόπτωσή  υπόβόλήό ς  πρόσφόραό ς  απόό  εόνωσή  όικόνόμικωό ν  φόρεόων,  τό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό
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Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβαό λλεται χωρισταό  απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής.
Στήν  περιόπτωσή  πόυ  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  δήλωό νει  στό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό
Συό μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρόό θεσήό  τόυ για αναό θεσή υπεργόλαβιόας, υπόβαό λλει μαζιό  με τό δικόό  τόυ ΕΕΕΣ
και τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλαό βόυ.
Στήν  περιόπτωσή  πόυ  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  στήριόζεται  στις  ικανόό τήτες  ενόό ς  ήό
περισσόό τερων φόρεόων υπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ καό θε φόρεόα, στις ικανόό τήτες
τόυ όπόιόόυ στήριόζεται.

Τεόλός,  επισήμαιόνεται όό τι  οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών
συμβάσεων  στο  Μέρος  IV του  ΕΕΕΣ,  Ενότητα  Β  («Οικονομική  και  Χρηματοοικονομική
Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».

23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιόωμα συμμετόχήό ς και όι όό ρόι και πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς, όό πως όριόστήκαν στα αό ρθρα 21
και 22 τής παρόυό σας, κριόνόνται:
α) καταό  τήν υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς, με τήν υπόβόλήό  τόυ ΕΕΕΣ, 
β) καταό  τήν υπόβόλήό  των δικαιόλόγήτικωό ν κατακυό ρωσής, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α  εόως δ) και 
γ)καταό  τήν εξεότασή τής υπευό θυνής δήό λωσής, συό μφωνα με  τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ
ν.4412/16, και στό αό ρθρό 4.2  (ε) τής παρόυό σας.

Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς  φόρεόας ήό  εόνωσή αυτωό ν  στήριόζεται στις ικανόό τήτες
αό λλων φόρεόων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυό σας, όι φόρειός στήν ικανόό τήτα των όπόιόων
στήριόζεται  ό  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  ήό  εόνωσή  αυτωό ν,  υπόχρεόυό νται  στήν  υπόβόλήό  των
δικαιόλόγήτικωό ν πόυ απόδεικνυό όυν όό τι δεν συντρεόχόυν όι λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής
παρόυό σας και όό τι πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς καταό  περιόπτωσή (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).

Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  δεν  υπόχρεόυό νται  να  υπόβαό λλόυν  δικαιόλόγήτικαό  ήό  αό λλα  απόδεικτικαό
στόιχειόα, αν και στό μεότρό πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  εόχει τή δυνατόό τήτα να λαμβαό νει τα πιστόπόιήτικαό
ήό  τις συναφειός πλήρόφόριόες απευθειόας μεόσω πρόό σβασής σε εθνικήό  βαό σή δεδόμεόνων σε όπόιόδήό πότε
κραό τός - μεόλός τής Ένωσής, ή όπόιόα διατιόθεται δωρεαό ν, όό πως εθνικόό  μήτρωό ό συμβαό σεων, εικόνικόό
φαό κελό  επιχειόρήσής,  ήλεκτρόνικόό  συό στήμα  απόθήό κευσής  εγγραό φων  ήό  συό στήμα  πρόεπιλόγήό ς.  Η
δήό λωσή για τήν πρόό σβασή σε εθνικήό  βαό σή δεδόμεόνων εμπεριεόχεται στό Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό Έγγραφό
Συό μβασής  (ΕΕΕΣ).  Η  δήό λωσή  για  τήν  πρόό σβασή  σε  εθνικήό  βαό σή  δεδόμεόνων  εμπεριεόχεται   στό
Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ),  στό όπόιόό περιεόχόνται επιόσής όι  πλήρόφόριόες πόυ
απαιτόυό νται  για  τόν  συγκεκριμεόνό  σκόπόό ,  όό πως ή  ήλεκτρόνικήό  διευό θυνσή  τής βαό σής δεδόμεόνων,
τυχόό ν δεδόμεόνα αναγνωό ρισής και, καταό  περιόπτωσή, ή απαραιότήτή δήό λωσή συναιόνεσής. 

Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λόυν δικαιόλόγήτικαό , όό ταν ή αναθεότόυσα αρχήό  πόυ
εόχει αναθεόσει τή συό μβασή διαθεότει ήό δή τα δικαιόλόγήτικαό  αυταό .

Όλα τα απόδεικτικαό  εόγγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 εόως 23.10 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνται και γιόνόνται
απόδεκταό ,  συό μφωνα με τα αναλυτικαό  όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 (β) τής παρόυό σας.  Τα απόδεικτικαό
εόγγραφα συνταό σσόνται στήν ελλήνικήό  γλωό σσα ήό  συνόδευό όνται απόό  επιόσήμή μεταό φρασήό  τόυς στήν
ελλήνικήό  γλωό σσα συό μφωνα με τό αό ρθρό 6 τής παρόυό σας.  Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό  να ζήτειό  απόό
πρόσφεόρόντες,  σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  σήμειόό καταό  τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας,  να υπόβαό λλόυν
όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό , όό ταν αυτόό  απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρόσωρινόό ς  αναό δόχός,  κατόό πιν  σχετικήό ς  ήλεκτρόνικήό ς  πρόό σκλήσής απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό ,
υπόβαό λλει  τα  ακόό λόυθα  δικαιόλόγήτικαό ,  καταό  τα  ειδικόό τερα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  4.2  τής
παρόυό σας145:
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Για  τήν  απόό δειξή  τής  μή  συνδρόμήό ς  των  λόόγων  απόκλεισμόυό  τόυ  άρθρου  22Α,  ό  πρόσωρινόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλει  αντιόστόιχα τα παρακαό τω δικαιόλόγήτικαό :

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  ήό ,  ελλειόψει αυτόυό ,  ισόδυό ναμόυ εγγραό φόυ πόυ εκδιόδεται απόό
αρμόό δια δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ κραό τόυς-μεόλόυς ήό  τής χωό ρας καταγωγήό ς ήό  τής χωό ρας όό πόυ
ειόναι εγκατεστήμεόνός ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας, απόό  τό όπόιόό πρόκυό πτει όό τι πλήρόυό νται αυτεός
όι πρόυϋ πόθεόσεις, πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ 146. Η υπόχρεόωσή
πρόσκόό μισής  τόυ  ως  αό νω  απόσπαό σματός  αφόραό  και  τα  πρόό σωπα  των  τελευταιόων   τεσσαό ρων
εδαφιόων  τής παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τήν αρμόό δια αρχήό
τόυ  όικειόόυ  κραό τόυς  -  μεόλόυς  ήό  χωό ρας,  περιό  τόυ  όό τι  εόχόυν  εκπλήρωθειό  όι  υπόχρεωό σεις  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα,  όό σόν  αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων  (φορολογική  ενημερότητα) και  στήν
καταβόλήό  των εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής  (ασφαλιστική ενημερότητα)147, συό μφωνα με τήν
ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασής ήό  τήν ελλήνικήό  νόμόθεσιόα αντιόστόιχα, πόυ να ειόναι
εν ισχυό  καταό  τό χρόό νό υπόβόλήό ς τόυ, αό λλως, στήν περιόπτωσή πόυ δεν αναφεόρεται σε αυτόό  χρόό νός
ισχυό ός, πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ148.

Για  τόυς  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  ήό  εκτελόυό ν  εόργα  στήν  Ελλαό δα τα  σχετικαό
δικαιόλόγήτικαό  πόυ υπόβαό λλόνται ειόναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τήν  Ανεξαό ρτήτή  Αρχήό
Δήμόσιόων  Εσόό δων  (Α.Α.Δ.Ε.), για  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  και  για  τις  κόινόπραξιόες  στις  όπόιόες
συμμετεόχει για τα δήμόό σια εόργα πόυ ειόναι σε εξεόλιξή. Οι αλλόδαπόιό  πρόσφεόρόντες θα υπόβαό λλόυν
υπευό θυνή  δήό λωσή149 περιό  τόυ  όό τι  δεν  εόχόυν  υπόχρεόωσή  καταβόλήό ς  φόό ρων  στήν  Ελλαό δα.  Σε
περιόπτωσή πόυ εόχόυν τεότόια υπόχρεόωσή θα υπόβαό λλόυν σχετικόό  απόδεικτικόό  τής  Α.Α.Δ.Ε.

[Από  την  31η.10.2020  όλοι  οι  φορείς  του  δημόσιου  και  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12
του  ν.  4174/2013  (Α’  170)  μέσω  της  διαλειτουργικότητας  των  πληροφοριακών  τους
συστημάτων  με  το  Κέντρο  Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5
του  άρθρου  47  του  ν.  4623/2019  (Α’  134).  Σε  περίπτωση  υλοποίησης  της  ως  άνω
διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]150

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδιόδεται απόό  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικήό
ενήμερόό τήτα καλυό πτει τις ασφαλιστικεός υπόχρεωό σεις τόυ πρόσφεόρόντός όικόνόμικόυό  φόρεόα α) ως
φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό για τό πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή εξαρτήμεόνής εργασιόας, β) για εόργα πόυ
εκτελειό  μόό νός τόυ ήό  σε κόινόπραξιόα καθωό ς και γ)  για τα στελεόχή-μήχανικόυό ς τόυ πόυ στελεχωό νόυν
τό πτυχιόό τής εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής και πόυ εόχόυν υπόχρεόωσή ασφαό λισής στόν eΕΦΚΑ (τόμεόας
πρωό ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα όικόνόμικόιό φόρειός υπόβαό λλόυν απόδεικτικόό
ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας (κυό ριας και επικόυρικήό ς ασφαό λισής) για τό πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή
εξαρτήμεόνής  εργασιόας.  Δεν  απότελόυό ν  απόό δειξή  ενήμερόό τήτας  τής  πρόσφεόρόυσας  εταιριόας,
απόδεικτικαό  ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας  των φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ στελεχωό νόυν τό πτυχιόό τής
εταιριόας ως εταιόρόι. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεόρόντες (φυσικαό  και νόμικαό  πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νω απόδεικτικαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή περιό τόυ όό τι δεν απασχόλόυό ν πρόσωπικόό , για τό
όπόιόό υπαό ρχει  υπόχρεόωσή ασφαό λισής σε ήμεδαπόυό ς  ασφαλιστικόυό ς  όργανισμόυό ς.  Αν απασχόλόυό ν
τεότόιό  πρόσωπικόό ,  πρεόπει  να  υπόβαό λλόυν  σχετικόό  απόδεικτικόό  ασφαλιστικήό ς  ενήμερόό τήτας
εκδιδόό μενό απόό  τόν eΕΦΚΑ. 

(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ
οικ.  17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7),  εφόσον έχουν πιστοποιηθεί  σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα.
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως). 
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β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφεόρόντός όό τι δεν εόχει εκδόθειό  δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό  για τήν αθεότήσή των υπόχρεωό σεωό ν τόυ όό σόν αφόραό  στήν καταβόλήό
φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής. 

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22151: πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τήν αρμόό δια
δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ όικειόόυ κραό τόυς - μεόλόυς ήό  χωό ρας,  πόυ να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3)
μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυ152. 

Για τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ ειόναι εγκαταστήμεόνόι ήό  εκτελόυό ν εόργα στήν Ελλαό δα:

γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»153,  με  τό  όπόιόό  βεβαιωό νεται  όό τι  δεν
τελόυό ν  υπόό  πτωό χευσή,  πτωχευτικόό  συμβιβασμόό ,  αναγκαστικήό  διαχειόρισή,  δεν  εόχόυν  υπαχθειό  σε
διαδικασιόα  εξυγιόανσής   καθωό ς  και   όό τι  τό  νόμικόό  πρόό σωπό  δεν  εόχει  τεθειό  υπόό  εκκαθαό ρισή  με
δικαστικήό  απόό φασή. Τό εν λόόγω πιστόπόιήτικόό  εκδιόδεται απόό  τό αρμόό διό πρωτόδικειόό τής εόδρας τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα. 

γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, ως καό θε
φόραό  ισχυό όυν.  Τα φυσικαό  πρόό σωπα δεν υπόβαό λλόυν πιστόπόιήτικόό  περιό μή θεόσής σε εκκαθαό ρισή. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όό πως αυταό  εμφανιόζόνται στό taxisnet,
απόό  τήν όπόιόα να πρόκυό πτει ή μή αναστόλήό  τής επιχειρήματικήό ς δραστήριόό τήταό ς τόυς.

Πρόκειμεόνόυ  για  τα  σωματειόα  και  τόυς  συνεταιρισμόυό ς,  τό  Ενιαιόό  Πιστόπόιήτικόό  Δικαστικήό ς
Φερεγγυόό τήτας εκδιόδεται για τα σωματειόα απόό  τό αρμόό διό Πρωτόδικειόό, και για τόυς συνεταιρισμόυό ς
για τό χρόνικόό  διαό στήμα εόως τις 31.12.2019 απόό  τό Ειρήνόδικειόό και μεταό  τήν παραπαό νω ήμερόμήνιόα
απόό  τό Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν τό κραό τός-μεόλός ήό  χωό ρα δεν εκδιόδει τα υπόό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικαό  ήό  όό πόυ τα
πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωό σεις υπόό   1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α, τό
εόγγραφό ήό  τό πιστόπόιήτικόό  μπόρειό  να αντικαθιόσταται απόό  εόνόρκή βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεόλή ήό
στις  χωό ρες  όό πόυ δεν πρόβλεόπεται  εόνόρκή βεβαιόωσή,  απόό  υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεόνόυ
ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό  διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό  αρμόό διόυ επαγγελματικόυό  ήό
εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τόυ  κραό τόυς  μεόλόυς  ήό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  όό πόυ  ειόναι
εγκατεστήμεόνός ό όικόνόμικόό ς φόρεόας.

Στήν περιόπτωσή αυτήό  όι αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός παρεόχόυν επιόσήμή δήό λωσή στήν όπόιόα αναφεόρεται
όό τι δεν εκδιόδόνται τα εόγγραφα ήό  τα  πιστόπόιήτικαό  τής παρόυό σας παραγραό φόυ ήό  όό τι τα εόγγραφα ήό  τα
πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωό σεις πόυ αναφεόρόνται στα υπόό   1 και 2 και 4 (β)
τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας 

Οι επιόσήμες δήλωό σεις καθιόστανται διαθεόσιμες μεόσω τόυ επιγραμμικόυό  απόθετήριόόυ πιστόπόιήτικωό ν
(e-Certis) 154 τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.

(ε) Για  τις  λόιπεός  περιπτωό σεις  τής  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22155,  υπόβαό λλεται  υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ πρόσφεόρόντός όό τι δεν συντρεόχόυν στό πρόό σωπόό  τόυ όι όριζόό μενόι λόόγόι απόκλεισμόυό 156.

Ειδικαό  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22157,  για  τις  εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνται πιστόπόιήτικαό  χόρήγόυό μενα απόό  τα
αρμόό δια  επιμελήτήό ρια  και  φόρειός  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  όό πως  πρόβλεόπεται  στή  με  αριθ.
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  απόό φασή,  περιό  ενήμερόό τήτας πτυχιόόυ,  όό πως ισχυό ει, απόό  τα
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όπόιόα απόδεικνυό εται όό τι τα πρόό σωπα με βεβαιόωσή τόυ Μ.Ε.Κ.  πόυ στελεχωό νόυν τήν εργόλήπτικήό
επιχειόρήσή, δεν εόχόυν διαπραό ξει σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα.

Μεταό  τή λήό ξή ισχυό ός των μεταβατικωό ν διαταό ξεων τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλήό ρή
εόναρξή ισχυό ός των διαταό ξεωό ν τόυ τελευταιόόυ, για τις εγγεγραμμεόνες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις,  ή  μή  συνδρόμήό  τόυ  ως  αό νω  λόόγόυ  απόκλεισμόυό  περιό  σόβαρόυό  επαγγελματικόυό
παραπτωό ματός,  απόδεικνυό εται  με τήν υπόβόλήό  τόυ πιστόπόιήτικόυό  τόυ Τμήό ματός ΙΙ  τόυ εν λόόγω
μήτρωό όυ πόυ συνισταό  επιόσήμό καταό λόγό, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 47
τόυ ως αό νω π.δ.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22   

(ζ) Για  τήν  περιόπτωσή  τόυ  αό ρθρόυ  22.Α.9.  τής  παρόυό σας  διακήό ρυξής,  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ
πρόσφεόρόντός όό τι δεν εόχει εκδόθειό σε βαό ρός τόυ απόό φασή απόκλεισμόυό .

23.4  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α) Όσόν  αφόραό  τήν  καταλλήλόό τήτα  για  τήν  αό σκήσή  τής  επαγγελματικήό ς  δραστήριόό τήτας,  όι
πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.ΕΠ
μεόχρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και απόό
τήν  πλήό ρή  εόναρξή  ισχυό ός  τόυ  τελευταιόόυ  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στό  Τμήό μα  Ι  τόυ  Μήτρωό όυ
Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)158, ήό  βεβαιόωσή εγγραφήό ς στα Μήτρωό α
Περιφερειακωό ν Ενότήό των, αναό  περιόπτωσή, στήν κατήγόριόα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε ταό ξεις αντιόστόιχες με
τήν εκτιμωό μενή αξιόα τής συό μβασής (καταό  τή συό νταξή τόυ Π/Υ τόυ εόργόυ) για τα φυσικαό  ήό  νόμικαό
πρόό σωπα.

(β) Οι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  σε  λόιπαό  κραό τή  μεόλή  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής
πρόσκόμιόζόυν  τις  δήλωό σεις  και  πιστόπόιήτικαό  πόυ  περιγραό φόνται  στό  Παραό ρτήμα  XI τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  σε  κραό τός  μεόλός  τόυ  Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό
Χωό ρόυ (Ε.Ο.Χ) ήό  σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό
αναό θεσή  δήμόό σια  συό μβασή  καλυό πτεται  απόό  τα  Παραρτήό ματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7  και  τις  γενικεός
σήμειωό σεις τόυ σχετικόυό  με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνιόας, ήό  σε τριότες χωό ρες
πόυ  δεν  εμπιόπτόυν  στήν  πρόήγόυό μενή   περιόπτωσή  και  εόχόυν  συναό ψει  διμερειός  ήό  πόλυμερειός
συμφωνιόες  με τήν Ένωσή σε θεόματα διαδικασιωό ν  αναό θεσής δήμόσιόων συμβαό σεων,  πρόσκόμιόζόυν
πιστόπόιήτικόό  αντιόστόιχόυ επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  μήτρωό όυ. Στήν περιόπτωσή πόυ χωό ρα δεν
τήρειό  τεότόιό  μήτρωό ό,  τό  εόγγραφό  ήό  τό  πιστόπόιήτικόό  μπόρειό  να  αντικαθιόσταται  απόό  εόνόρκή
βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεόλή ήό  στις χωό ρες όό πόυ δεν πρόβλεόπεται εόνόρκή βεβαιόωσή, απόό  υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεόνόυ ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό  διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό
αρμόό διόυ επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τής χωό ρας καταγωγήό ς ήό  τής χωό ρας όό πόυ ειόναι
εγκατεστήμεόνός  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας,  όό τι  δεν  τήρειόται  τεότόιό  μήτρωό ό  και  όό τι  ασκειό  τή
δραστήριόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας.

 Τα ως αό νω δικαιόλόγήτικαό  υπόό  α), β) και γ) γιόνόνται απόδεκταό , εφόό σόν εόχόυν εκδόθειό  εόως τριαό ντα
(30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυς, εκτόό ς αν συό μφωνα με τις ειδικόό τερες διαταό ξεις
εόκδόσής  αυτωό ν  πρόβλεόπεται  συγκεκριμεόνός  χρόό νός  ισχυό ός  και  ειόναι  σε  ισχυό  καταό  τήν  υπόβόλήό
τόυς159

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται:

(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ήό  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
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 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν
πόυ περιεόχει, μεόχρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ
π.δ.  71/2019,  και  απόό  τήν  πλήό ρή  εόναρξή ισχυό ός  τόυ  τελευταιόόυ,  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στό
Τμήό μα ΙΙ τόυ Μήτρωό όυ Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνται  απόό  τήν ως αό νω
βεβαιόωσή εγγραφήό ς,  με τήν υπόβόλήό  ενόό ς  ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ
πρόβλεόπόνται  στό  Μεόρός  Ι  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικαό  μεόσα  για  τα  κριτήό ρια
επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 

Σε καό θε περιόπτωσή, ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
απαιτήό σεων όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενωό  για τήν απόό δειξή
των λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα
πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  αναό λόγα με τήν τιθεόμενή
στό αό ρθρό 22.Γ απαιότήσή.

Ειδικαό ,  για  τήν  απόό δειξή  τής  απαιότήσής  τής  μή  υπεόρβασής  των ανωό τατων  επιτρεπτωό ν  όριόων
ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων:
 με τήν υπόβόλήό  ενήμερόό τήτας πτυχιόόυ εν ισχυό ει, συνόδευόό μενής, αναό  περιόπτωσή, απόό  πιόνακα

όό λων των υπόό  εκτεόλεσή εόργων (ειότε ως μεμόνωμεόνός αναό δόχός ειότε στό πλαιόσιό κόινόπραξιόας
ήό  υπεργόλαβιόας)  και  αναφόραό  για  τό  ανεκτεόλεστό  υπόό λόιπό  αναό  εόργό  και  τό  συνόλικόό
ανεκτεόλεστό,  για  τα  εόργα  πόυ  ειόναι  υπόό  εξεόλιξή  και  δεν  συμπεριλαμβαό νόνται  στήν
ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ ήό

 με τήν υπόβόλήό  υπευό θυνής δήό λωσής τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, συνόδευόό μενής απόό  πιόνακα
όό λων των υπόό  εκτεόλεσή εόργων (ειότε ως μεμόνωμεόνός αναό δόχός ειότε στό πλαιόσιό κόινόπραξιόας
ήό  υπεργόλαβιόας)  και  αναφόραό  για  τό  ανεκτεόλεστό  υπόό λόιπό  αναό  εόργό  και  τό  συνόλικόό
ανεκτεόλεστό, για τις εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ δεν διαθεότόυν ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ, καταό
τις κειόμενες διαταό ξεις. 

Ειδικαό  για τόυς εγγεγραμμεόνόυς στα Μήτρωό α Περιφερειακωό ν Ενότήό των,  όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ
22.Γ  απόδεικνυό όνται  με  τήν  υπόβόλήό  ενόό ς  ήό  περισσόό τερων  απόό  τα  απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό  μεόσα για τα κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επίσημους  καταλόγους  ήό
διαθεότόυν πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωό νόνται  με  τα ευρωπαιϋκαό
πρόό τυπα  πιστόπόιόήσής,  καταό  τήν  εόννόια  τόυ  Παραρτήό ματός  VII τόυ  Πρόσαρτήό ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς εκδιδόό μενό
απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,
καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .

(γ) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  δεν  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόόγόυς  ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω,  υπόβαό λλόυν  ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι  τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται:

(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ήό  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν

πόυ περιεόχει μεόχρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ
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π.δ.  71/2019,  και  απόό  τήν  πλήό ρή  εόναρξή ισχυό ός  τόυ  τελευταιόόυ,  βεβαιόωσή  εγγραφήό ς  στό
Τμήό μα ΙΙ τόυ Μήτρωό όυ Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δεν καλυό πτόνται απόό  τήν ως
αό νω βεβαιόωσή εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό  ενόό ς ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό
μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό  μεόσα για τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016, αναό λόγα με τήν τιθεόμενή
στό αό ρθρό 22.Δ απαιότήσή.

Σε καό θε περιόπτωσή,  ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
απαιτήό σεων τεχνικήό ς και επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενωό  για τήν απόό δειξή των
λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

Ειδικαό  για τόυς εγγεγραμμεόνόυς στα Μήτρωό α Περιφερειακωό ν Ενότήό των,   όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ
22.Δ  απόδεικνυό όνται  με  τήν  υπόβόλήό  ενόό ς  ήό  περισσόό τερων  απόό  τα  απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό  μεόσα για τα κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επίσημους  καταλόγους ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  πόυ  συμμόρφωό νόνται  με  τα
ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυό ν  να  πρόσκόμιόζόυν  στις  αναθεότόυσες  αρχεός  πιστόπόιήτικόό
εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό
όργανισμόό  πιστόπόιόήσής, καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .

(γ) Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  δεν  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόόγόυς  ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω, υπόβαό λλόυν ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

Οικονομικοί  φορείς  που  αποδεικνύουν  ότι  εκπληρώνουν  τα  κριτήρια  επιλογής  του
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.160

23.7  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε161

Για  τήν  απόό δειξή  τής  συμμόό ρφωσήό ς  τόυς  με  πρόό τυπα  διασφαό λισής  πόιόό τήτας  και  πρόό τυπα
περιβαλλόντικήό ς  διαχειόρισής  τής  παραγραό φόυ  22.Ε  όι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πρόσκόμιόζόυν
Πιστόπόιήτικαό  σε ισχυό  για α)συό στήμα διαχειόρισής πόιόό τήτας ανταπόκρινόό μενό στις απαιτήό σεις τόυ
ISO 9001,  και β)συό στήμα περιβαλλόντικήό ς  διαχειόρισής ανταπόκρινόό μενό στις απαιτήό σεις τόυ  ISO
14001, ήό  ισόδυναό μων αυτωό ν με πεδιόό εφαρμόγήό ς τήν κατασκευή έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
Στήν περιόπτωσή πόυ ό υπόψήό φιός Αναό δόχός ειόναι εόνωσή πρόσωό πων (φυσικωό ν ήό  νόμικωό ν), πρεόπει να
υπόβαό λει  τα  ανωτεόρω  εόγγραφα  χωρισταό  για  καθεόνα  απόό  τα  μεόλή  τής.  Στήν  περιόπτωσή  αυτήό
επιτρεόπεται ή μερικήό  καό λυψή των πρόυϋ πόθεόσεων απόό  τα μεόλή τής εόνωσής πρόσωό πων (φυσικωό ν ήό
νόμικωό ν) αρκειό αυτεός να καλυό πτόνται αθρόιστικαό . 

Η αναθεότόυσα αρχήό  αναγνωριόζει ισόδυό ναμα πιστόπόιήτικαό  πόυ εόχόυν εκδόθειό απόό  φόρειός διαπιστευ-
μεόνόυς απόό  ισόδυό ναμόυς Οργανισμόυό ς διαπιόστευσής, εδρευό όντες και σε αό λλα κραό τή - μεόλή. Επιόσής,
καό νει δεκταό  αό λλα απόδεικτικαό  στόιχειόα για ισόδυό ναμα μεότρα διασφαό λισής πόιόό τήτας, εφόό σόν ό εν-
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διαφερόό μενός όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν ειόχε τή δυνατόό τήτα να απόκτήό σει τα εν λόόγω πιστόπόιήτικαό
εντόό ς των σχετικωό ν πρόθεσμιωό ν για λόόγόυς για τόυς όπόιόόυς δεν ευθυό νεται ό ιόδιός, υπόό  τήν πρό -
υϋ πόό θεσή όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεόας απόδεικνυό ει όό τι τα πρότεινόό μενα μεότρα διασφαό λισής πόιόό τήτας ήό
περιβαλλόντικήό ς διαχειόρισής πλήρόυό ν τα απαιτόυό μενα πρόό τυπα.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιόπτωσή  νόμικόυό  πρόσωό πόυ,  υπόβαό λλόνται  ήλεκτρόνικαό ,  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας
«Επικόινωνιόα», με θεόμα: “Δικαιόλόγήτικαό  Πρόσωρινόυό  Αναδόόχόυ- Κατακυό ρωσή’’, τα νόμιμόπόιήτικαό
εόγγραφα απόό  τα όπόιόα  πρόκυό πτει  ή  εξόυσιόα  υπόγραφήό ς  τόυ  νόμιόμόυ εκπρόσωό πόυ και  τα  όπόιόα
πρεόπει να εόχόυν εκδόθειό  εόως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυς162, εκτόό ς αν
συό μφωνα με τις ειδικόό τερες διαταό ξεις αυτωό ν φεόρόυν συγκεκριμεόνό χρόό νό ισχυό ός 

Ειδικόό τερα:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις περιπτωό σεις πόυ ό όικόνόμικόό ς φόρεόας ειόναι νομικό πρόσωπο και εγγραό φεται υπόχρεωτικαό
ήό  πρόαιρετικαό  στό ΓΕΜΗ και δήλωό νει τήν εκπρόσωό πήσή και τις μεταβόλεός τής στό ΓΕΜΗ:163

α) για τήν απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του 164.  

β)  Για  τήν  απόό δειξή  τής  νόό μιμής  συό στασής  και  των  μεταβόλωό ν  τόυ  νόμικόυό  πρόσωό πόυ,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόιόό πρεόπει να εόχει εκδόθειό εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό
τήν υπόβόλήό  τόυ.

2) Στις  λόιπεός  περιπτωό σεις  τα,  καταό  περιόπτωσή,  νόμιμόπόιήτικαό  εόγγραφα συό στασής και  νόό μιμής
εκπρόσωό πήσής  (όό πως  καταστατικαό ,  πιστόπόιήτικαό  μεταβόλωό ν,  αντιόστόιχα  ΦΕΚ,  απόφαό σεις
συγκρόό τήσής  όργαό νων  διόιόκήσής  σε  σωό μα,  κλπ.,  αναό λόγα  με  τή  νόμικήό  μόρφήό  τόυ  όικόνόμικόυό
φόρεόα),  συνόδευόό μενα  απόό  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ  νόό μιμόυ  εκπρόσωό πόυ  όό τι  εξακόλόυθόυό ν  να
ισχυό όυν καταό  τήν υπόβόλήό  τόυς.

Σε περιόπτωσή πόυ για τή διενεόργεια τής παρόυό σας διαδικασιόας αναό θεσής εόχόυν χόρήγήθειό  εξόυσιόες
σε  πρόό σωπό  πλεόόν  αυτωό ν  πόυ  αναφεόρόνται  στα  παραπαό νω  εόγγραφα,  πρόσκόμιόζεται  επιπλεόόν
απόό φασή-  πρακτικόό  τόυ  αρμόδιόόυ  καταστατικόυό  όργαό νόυ  διόιόκήσής  τόυ  νόμικόυό  πρόσωό πόυ
χόρήγήό θήκαν όι σχετικεός εξόυσιόες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς πρόσκόμιόζόυν  τα  πρόβλεπόό μενα,  καταό  τή  νόμόθεσιόα  τής
χωό ρας εγκαταό στασής, απόδεικτικαό  εόγγραφα, και εφόό σόν δεν πρόβλεόπόνται, υπευό θυνή δήό λωσή  τόυ
νόό μιμόυ  εκπρόσωό πόυ,  απόό  τήν  όπόιόα  απόδεικνυό όνται  τα  ανωτεόρω  ως  πρός  τή  νόό μιμή  συό στασή,
μεταβόλεός και εκπρόσωό πήσή τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα.
Οι ως αό νω υπευό θυνες δήλωό σεις γιόνόνται απόδεκτεός, εφόό σόν εόχόυν συνταχθειό  μεταό  τήν κόινόπόιόήσή
τής πρόό σκλήσής για τήν υπόβόλήό  των δικαιόλόγήτικωό ν.
Απόό  τα ανωτεόρω εόγγραφα πρεόπει να πρόκυό πτόυν ή νόό μιμή συό στασή  τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, όό λες όι
σχετικεός τρόπόπόιήό σεις των καταστατικωό ν, τό/τα πρόό σωπό/α πόυ δεσμευό ει/όυν νόό μιμα τήν εταιριόα
καταό  τήν  ήμερόμήνιόα  διενεόργειας  τόυ  διαγωνισμόυό  (νόό μιμός  εκπρόό σωπός,  δικαιόωμα  υπόγραφήό ς
κλπ.),  τυχόό ν  τριότόι,  στόυς  όπόιόόυς  εόχει  χόρήγήθειό  εξόυσιόα  εκπρόσωό πήσής,  καθωό ς  και  ή  θήτειόα
τόυ/των ήό /και των μελωό ν τόυ όργαό νόυ διόιόκήσής/ νόό μιμόυ εκπρόσωό πόυ.

Γ. Οι ενωό σεις όικόνόμικωό ν φόρεόων πόυ υπόβαό λλόυν κόινήό  πρόσφόραό ,  υπόβαό λλόυν τα παραπαό νω,
καταό  περιόπτωσή δικαιόλόγήτικαό , για καό θε όικόνόμικόό  φόρεόα πόυ συμμετεόχει στήν εόνωσή, συό μφωνα
με τα ειδικόό τερα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
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Δ. Σε περιόπτωσή πόυ ό πρόσφεόρων ειόναι φυσικόό  πρόό σωπό/ ατόμικήό  επιχειόρήσή, τα φυσικαό , εφόό σόν
εόχει  χόρήγήό σει  εξόυσιόες  εκπρόσωό πήσής  σε  τριότα  πρόό σωπα,  πρόσκόμιόζεται  εξόυσιόδόό τήσή  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόό γόυς  ήό  διαθεότόυν
πιστόπόιόήσή απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωό νόνται με τα ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα
πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α' τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να  υπόβαό λλόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν
αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής.
Στα πιστόπόιήτικαό  αυταό  αναφεόρόνται τα δικαιόλόγήτικαό  βαό σει των όπόιόων εόγινε ή εγγραφήό  των
εν λόό γω όικόνόμικωό ν φόρεόων στόν επιόσήμό καταό λόγό ήό  ή πιστόπόιόήσή και ή καταό ταξή στόν εν
λόό γω καταό λόγό.
Η πιστόπόιόυό μενή εγγραφήό  στόυς επιόσήμόυς καταλόό γόυς απόό  τόυς αρμόό διόυς όργανισμόυό ς ήό  τό
πιστόπόιήτικόό ,  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τόν  όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,  συνισταό  τεκμήό ριό
καταλλήλόό τήτας όό σόν αφόραό  τις απαιτήό σεις πόιότικήό ς επιλόγήό ς, τις όπόιόες καλυό πτει ό επιόσήμός
καταό λόγός ήό  τό πιστόπόιήτικόό .
Οι όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνόι  σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνται απόό
τήν υπόχρεόωσή υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν πόυ αναφεόρόνται στό πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς
τόυς.

(β) Οι όικόνόμικόιό  φόρειός πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνόι στό Μ.Ε.ΕΠ. στις ταό ξεις 3ή εόως και 7ή, μεόχρι
τή  λήό ξή  τής  μεταβατικήό ς  περιόό δόυ  ισχυό ός,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  65  τόυ  π.δ.  71/2019,
υπόβαό λλόντας «Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ»  εν ισχυό  απαλλαό σσόνται  απόό  τήν υπόχρεόωσή υπόβόλήό ς
των δικαιόλόγήτικωό ν 165:
-  απόό σπασμα  πόινικόυό  μήτρωό όυ  τόυ  αό ρθρόυ  23.3.(α)  τής  παρόυό σας  για  τόν  Πρόό εδρό  και
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής.  Για τα λόιπαό  μεόλή τόυ Δ.Σ τής εταιρειόας, θα
πρεόπει να υπόβλήθειό  αυτότελωό ς απόό σπασμα πόινικόυό  μήτρωό όυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό  δεν
καλυό πτόνται απόό  τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ. 
- φόρόλόγικήό  και ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυό σας. 166

- τα πιστόπόιήτικαό  απόό  τό αρμόό διό Πρωτόδικειόό και τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυό σας
υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό μως όό τι καλυό πτόνται πλήό ρως (όό λες όι πρόβλεπόό μενες περιπτωό σεις) απόό
τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ.
- τό πιστόπόιήτικόό  απόό  τό αρμόό διό επιμελήτήό ριό όό σόν αφόραό  τό λόό γό απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ).167

-  τό  πιστόπόιήτικόό  τής  αρμόό διας  αρχήό ς  για  τήν  όνόμαστικόπόιόήσή  των  μετόχωό ν  τόυ  αό ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδεικτικαό  εόγγραφα νόμιμόπόιόήσής  τής εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής.

Σε περιόπτωσή πόυ καό πόιό απόό  τα ανωτεόρω δικαιόλόγήτικαό  εόχει λήό ξει, πρόσκόμιόζεται τό σχετικόό
δικαιόλόγήτικόό  εν ισχυό . Εφόό σόν στήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ δεν αναφεόρεται ρήταό  όό τι τα στελεόχή
τόυ πτυχιόόυ τόυ πρόσφεόρόντα ειόναι ασφαλιστικωό ς ενήό μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμεόας πρωό ήν ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ό  πρόσφεόρων  πρόσκόμιόζει  επιπλεόόν  τής  ενήμερόό τήτας  πτυχιόόυ,  ασφαλιστικήό
ενήμερόό τήτα για τα στελεόχή αυταό .

Απόό  τήν πλήό ρή εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς στό Τμήό μα ΙΙ τόυ
Μήτρωό όυ  Εργόλήπτικωό ν  Επιχειρήό σεων  Δήμόσιόων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότελειό  επιόσήμό
καταό λόγό  και  απαλλαό σσει  τις  εγγεγραμμεόνες  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις  απόό  τήν  πρόσκόό μισή
των απόδεικτικωό ν μεόσων πόυ πρόβλεόπόνται στα αό ρθρα 47 επόό μενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
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εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν περιόπτωσή πόυ όικόνόμικόό ς φόρεόας επιθυμειό  να στήριχθειό  στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων,
ή  απόό δειξή  όό τι  θα  εόχει  στή  διαό θεσήό  τόυ  τόυς  αναγκαιόόυς  πόό ρόυς,  γιόνεται  με  τήν   υπόβόλήό
σχετικόυό  συμφωνήτικόυό  των φόρεόων αυτωό ν για τόν σκόπόό  αυτόό .

Ειδικόό τερα,  πρόσκόμιόζεται  εόγγραφό (συμφωνήτικόό  ήό  σε  περιόπτωσή νόμικόυό  πρόσωό πόυ απόό φασή
τόυ αρμόδιόόυ όργαό νόυ διόιόκήσής αυτόυό  ήό  σε περιόπτωσή φυσικόυό  πρόσωό πόυ υπευό θυνή δήό λωσή), δυ-
ναό μει τόυ όπόιόόυ αμφόό τερόι, διαγωνιζόό μενός  όικόνόμικόό ς φόρεόας και τριότός φόρεόας, εγκριόνόυν τή
μεταξυό  τόυς συνεργασιόα για τήν καταό  περιόπτωσή παρόχήό  πρός τόν διαγωνιζόό μενό τής χρήματόόικό-
νόμικήό ς ήό /και τεχνικήό ς ήό /και επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας τόυ φόρεόα, ωό στε αυτήό  να ειόναι στή διαό θεσή
τόυ διαγωνιζόό μενόυ  για τήν εκτεόλεσή τής Συό μβασής. Η σχετικήό  αναφόραό  θα πρεόπει να ειόναι λεπτόμε-
ρήό ς και να αναφεόρει κατ’ ελαό χιστόν τόυς συγκεκριμεόνόυς πόό ρόυς πόυ θα ειόναι διαθεόσιμόι για τήν
εκτεόλεσή τής συό μβασής και τόν τρόό πό δια τόυ όπόιόόυ θα χρήσιμόπόιήθόυό ν αυτόιό  για τήν εκτεόλεσή
τής συό μβασής. Ο τριότός θα δεσμευό εται ρήταό  όό τι θα διαθεόσει στόν διαγωνιζόό μενό τόυς συγκεκριμεόνόυς
πόό ρόυς καταό  τή διαό ρκεια τής συό μβασής και ό διαγωνιζόό μενός  όό τι θα καό νει χρήό σή αυτωό ν σε περιόπτω -
σή πόυ τόυ ανατεθειό  ή συό μβασή. Σε περιόπτωσή πόυ ό τριότός διαθεότει χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια,
θα δήλωό νει επιόσής όό τι καθιόσταται απόό  κόινόυό  με τόν διαγωνιζόό μενό υπευό θυνός για τήν εκτεόλεσή τής
συό μβασής. Σε περιόπτωσή πόυ ό τριότός διαθεότει στόιχειόα τεχνικήό ς ήό  επαγγελματικήό ς καταλλήλόό τήτας
πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωό ν και τα επαγγελματικαό  πρόσόό ντα πόυ όριόζόνται στήν περιό -
πτωσή στ’ τόυ Μεόρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 ήό  με τήν
σχετικήό  επαγγελματικήό  εμπειριόα,  θα δεσμευό εται όό τι θα εκτελεόσει  τις εργασιόες ήό  υπήρεσιόες για τις
όπόιόες απαιτόυό νται όι συγκεκριμεόνες ικανόό τήτες, δήλωό νόντας τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ θα εκτε-
λεόσει.

23. 11 Επισήμαιόνεται όό τι γιόνόνται απόδεκτεός:
• όι εόνόρκες βεβαιωό σεις πόυ αναφεόρόνται στήν παρόυό σα Διακήό ρυξή, εφόό σόν εόχόυν συνταχθειό
εόως τρεις (3) μήό νες πριν απόό  τήν υπόβόλήό  τόυς, 
• όι υπευό θυνες δήλωό σεις, εφόό σόν εόχόυν συνταχθειό  μεταό  τήν κόινόπόιόήσή τής πρόό σκλήσής για
τήν  υπόβόλήό  των  δικαιόλόγήτικωό ν168 Σήμειωό νεται  όό τι  δεν  απαιτειόται  θεωό ρήσή  τόυ  γνήσιόόυ  τής
υπόγραφήό ς τόυς.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόσφόραό  των  διαγωνιζόμεόνων  περιλαμβαό νει  τόυς  ακόό λόυθόυς  ήλεκτρόνικόυό ς
υπόφακεόλόυς:
(α) υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»
(β) υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό »
συό μφωνα με τα κατωτεόρω:

24.2 Ο ήλεκτρόνικόό ς υπόφαό κελός «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς» πρεόπει, επιό  πόινήό  απόκλεισμόυό ,
να περιεόχει τα ακόό λόυθα υπόό  (α) και (β) στόιχειόα:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επιόσής δυό ναται να περιλαμβαό νει και συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή, με τήν όπόιόα ό όικόνόμικόό ς
φόρεόας  μπόρειό  να  διευκρινιόζει  τις  δήλωό σεις  και  πλήρόφόριόες  πόυ  παρεόχει  στό  ΕΕΕΣ  .  Η
συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή υπόγραό φεται, συό μφωνα με όό σα πρόβλεόπόνται στό αό ρθρό 79 Α τόυ
ιόδιόυ ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

 ………………………………………….. 169
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24.3  Ο  ήλεκτρόνικόό ς  υπόφαό κελός  «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό »  περιεόχει  τό  αρχειόό  pdf,  τό  όπόιόό
παραό γεται  απόό  τό  υπόσυό στήμα,  αφόυό  συμπλήρωθόυό ν  καταλλήό λως  όι  σχετικεός  φόό ρμες  και
υπόγραό φεται,  τόυλαό χιστόν  με  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό ,  ή  όπόιόα  υπόστήριόζεται  απόό
αναγνωρισμεόνό (εγκεκριμεόνό) πιστόπόιήτικόό .

24.4 Στήν περιόπτωσή πόυ με  τήν πρόσφόραό  υπόβαό λλόνται  δήμόό σια ήό /  και  ιδιωτικαό  εόγγραφα,
αυταό  γιόνόνται απόδεκταό , συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 β τής παρόυό σας.

24.5  Επισημαίνεται  ότι  οικονομικός  φορέας  παράγει,  κατά  περίπτωση,  από  το
Υποσύστημα  ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια  Έργα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  («εκτυπώσεις»)  των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε
μορφή  αρχείου  Portable  Document  Format  (PDF),  τα  οποία  υποβάλλονται  και  γίνονται
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται  από  αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό  και  επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς φόρεόας αναφεόρει στήν πρόσφόραό  τόυ τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ
πρότιόθεται να αναθεόσει υπόό  μόρφήό  υπεργόλαβιόας σε τριότόυς,  καθωό ς και τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότειόνει. Αν ό αναό δόχός πρόό τεινε συγκεκριμεόνόυς υπεργόλαό βόυς καταό  τήν υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς
τόυ, υπόχρεόυό ται, καταό  τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής εκτεόλεσής, να πρόσκόμιόσει τήν υπεργόλαβικήό
συό μβασή. Η Διευθυό νόυσα Υπήρεσιόα μπόρειό  να χόρήγήό σει πρόθεσμιόα στόν αναό δόχό κατ’ αιότήσήό  τόυ,
για τήν πρόσκόό μισή τής υπεργόλαβικήό ς συό μβασής με τόν αρχικωό ς πρόταθεόντα υπεργόλαό βό ήό  αό λλόν,
πόυ  διαθεότει  τα  αναγκαιόα,  καταό  τήν  κριόσή  τής  υπήρεσιόας  αυτήό ς,  πρόσόό ντα,  εφόό σόν  συντρεόχει
σόβαρόό ς λόόγός. 170 

25.2 Η τήό ρήσή των υπόχρεωό σεων τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό  υπεργόλαό βόυς δεν
αιόρει τήν ευθυό νή τόυ κυριόόυ αναδόόχόυ.

25.3 .................................................................... 171

25.4  Η αναθεότόυσα αρχήό :

α) ελεόγχει  τήν  επαγγελματικήό  καταλλήλόό τήτα  τόυ  υπεργόλαό βόυ  να  εκτελεόσει  τό  πρός  αναό θεσή
τμήό μα, καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 22.Β (αό ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθευό ει
τή μή συνδρόμήό ,  στό πρόό σωπόό  τόυ, των λόόγω απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22.Α.1,  22.Α.2 και 22.Α.9
(αό ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συό μφωνα με τα καταό  περιόπτωσή ειδικωό ς πρόβλεπόό μενα
στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας (αό ρθρα 79 εόως 81 ν. 4412/2016). 172

β) απαιτειό  υπόχρεωτικαό  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  να  αντικαταστήό σει  εόναν  υπεργόλαό βό,  όό ταν
κατόό πιν  τόυ  ελεόγχόυ  και  τής  επαλήό θευσής  τής  ως  αό νω  περιόπτωσής  (α),  διαπιστωό νεται  όό τι  δεν
πλήρόυό νται όι  όό ρόι επαγγελματικήό ς καταλλήλλόό τήτας τόυ υπεργόλαό βόυ ήό  όό ταν συντρεόχόυν όι ως
αό νω λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ.
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 Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Καό θε διαφόραό  μεταξυό  των συμβαλλόό μενων μερωό ν πόυ πρόκυό πτει ήό  σχετιόζεται με τήν  ερμήνειόα και/ ήό
τό κυό ρός και/ήό  τήν εφαρμόγήό  και/ήό  τήν εκτεόλεσή τής συμβαό σής  επιλυό εται με τήν αό σκήσή πρόσφυγήό ς
ήό  αγωγήό ς στό διόικήτικόό  εφετειόό τής περιφεόρειας, στήν όπόιόα εόχει υπόγραό φει ή συό μβασή συό μφωνα
με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 175 ν. 4412/2016. 

[Η΄(Εναλλακτικά)  Ρήτρα  διαιτησίας,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Τεχνικού
Συμβουλίου 173

Τα συμβαλλόό μενα μεόρή συμφωνόυό ν  και  συναπόδεόχόνται  όό τι  όό λες  όι  διαφόρεός  πόυ πρόκυό πτόυν ήό
σχετιόζόνται με τήν ερμήνειόα και/ ήό  τό κυό ρός και/ήό  τήν εφαρμόγήό  και/ήό  τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής,
επιλυό όνται όριστικαό  απόό  διαιτήτικόό  δικαστήό ριό /όό ργανό τό όπόιόό διόριόζεται και διεξαό γει τή διαιτήσιόα
συό μφωνα με τις διαταό ξεις πόυ εκαό στότε ισχυό όυν για τις διαιτήσιόες τόυ Δήμόσιόόυ. (Καταό  παρεόκκλισή
απόό  τις  διαταό ξεις  πόυ  ισχυό όυν  για  τις  διαιτήσιόες  τόυ  Δήμόσιόόυ,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  μπόρειό  να
καθόριόσει στό σήμειόό αυτόό , καταό  περιόπτωσή, τό περιεχόό μενό τής διαιτήτικήό ς ρήό τρας συό μφωνα με τόν
επιλεγεόντα φόρεόα διαιτήσιόας,  περιεόχόν μεταξυό  αό λλων,  τόυς κανόό νες πόυ διεόπόυν τόν όρισμόό  των
διαιτήτωό ν,  τόυς  εφαρμόστεόόυς  κανόό νες  διαιτήσιόας,  τήν  εόδρα  τόυ  διαιτήτικόυό  δικαστήριόόυ  (ήό
όργαό νόυ),  τις  αμόιβεός  των  διαιτήτωό ν  (εφόό σόν  δεν  όριόζόνται  απόό  τόυς  εφαρμόστεόόυς  κανόό νες
διαιτήσιόας), τή γλωό σσα στήν όπόιόα θα διεξαχθειό ή διαιτήσιόα και καό θε αό λλό σχετικόό  θεόμα).
 
Η  διεξαγωγήό  τής  διαιτήσιόας  υπόό κειται  στόν  «Κανόνισμόό  Διαφαό νειας  στις  δυναό μει  Συνθήό κής
Διαιτήσιόες Επενδυτωό ν-Κρατωό ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
τής Επιτρόπήό ς των Ηνωμεόνων Εθνωό ν για τό Διεθνεός Εμπόρικόό  Διόκαιό (UNCITRAL), όι διαταό ξεις τόυ
όπόιόόυ κατισχυό όυν των εφαρμόστεόων κανόό νων διαιτήσιόας πόυ καθόριόζόνται συό μφωνα με τήν παρ. 3
τόυ αό ρθρόυ 175 ν. 4412/2016, 

Τής  πρόσφυγήό ς  στό  διαιτήτικόό  δικαστήό ριό/  όό ργανό  πρόήγειόται  σταό διό  συμβιβαστικήό ς  επιόλυσής
διαφόρωό ν. Για τή συμβιβαστικήό  επιόλυσή τής διαφόραό ς συγκρότειόται Συμβόυό λιό Επιόλυσής Διαφόρωό ν
(ΣΕΔ). Η αμόιβήό  καό θε μεόλόυς τόυ ΣΕΔ καθόριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περιό  αμόιβήό ς  διαμεσόλαβήτήό .  Καταό  τα  λόιπαό  εφαρμόό ζόνται  όι  παρ.  7  και  8  τόυ  αό ρθρόυ  176  ν.
4412/2016 και ό ν. 4640/2019.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εόγκρισή  κατασκευήό ς  τόυ  δήμόπρατόυό μενόυ  εόργόυ,  απόφασιόστήκε  με  τήν  αριθμ.
323/2021 (ΑΔΑ ΨΒΔΦΩ62-6Χ1) Απόό φασή Δ.Σ.

26.2  Ο  Κυό ριός  τόυ  Έργόυ  μπόρειό  να  εγκαταστήό σει  για  τό  εόργό  αυτόό  Τεχνικόό  Συό μβόυλό.  Ο
Αναό δόχός  τόυ  εόργόυ,  εόχει  τήν  υπόχρεόωσή  να  διευκόλυό νει  τις  δραστήριόό τήτες  τόυ  Τεχνικόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πήγαό ζόυν απόό  τή συμβατικήό  σχεόσή τής Υπήρεσιόας με αυτόό ν.

26.3 Οι πρόσφεόρόντες, με τήν υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς τόυς, απόδεόχόνται ανεπιφυό λακτα τόυς
όό ρόυς τής παρόυό σας Διακήό ρυξής 

26.  4 Η Αναθεότόυσα Αρχήό  ενήμερωό νει  τό φυσικόό  πρόό σωπό πόυ υπόγραό φει  τήν πρόσφόραό  ως
πρόσφεόρων ήό  ως νόό μιμός εκπρόό σωπός πρόσφεόρόντός, όό τι ή ιόδια ήό  και τριότόι, κατ’ εντόλήό  και για
λόγαριασμόό  τής, θα επεξεργαό ζόνται πρόσωπικαό  δεδόμεόνα πόυ περιεόχόνται στόυς φακεόλόυς τής
πρόσφόραό ς  και  τα  απόδεικτικαό  μεόσα  τα  όπόιόα  υπόβαό λλόνται  σε  αυτήό ν,  στό  πλαιόσιό  τόυ
παρόό ντός  Διαγωνισμόυό ,  για  τό  σκόπόό  τής  αξιόλόό γήσής  των  πρόσφόρωό ν  και  τής  ενήμεόρωσής
εότερων  συμμετεχόό ντων  σε  αυτόό ν,  λαμβαό νόντας  καό θε  ευό λόγό  μεότρό  για  τή  διασφαό λισή  τόυ
απόό ρρήτόυ και τής ασφαό λειας τής επεξεργασιόας των δεδόμεόνων και τής πρόστασιόας τόυς απόό
καό θε  μόρφήό ς  αθεόμιτή  επεξεργασιόα,  συό μφωνα  με  τις  διαταό ξεις  τής  κειόμενής  νόμόθεσιόας  περιό
πρόστασιόας πρόσωπικωό ν δεδόμεόνων.
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26.  5 Αν,  μεταό  απόό  τήν  τυχόό ν  όριστικόπόιόήσή  τής  εόκπτωσής  τόυ  αναδόό χόυ,  συό μφωνα  με  τα
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 160 τόυ ν.  4412/2016,  ή Πρόιϋσταμεόνή Αρχήό  απόφασιόσει  τήν
όλόκλήό ρωσή  τόυ  εόργόυ,  πρόσκαλειό  τόν  επόό μενό  καταό  σειραό  μειόδόό τή  τόυ  παρόό ντός
διαγωνισμόυό  και  τόυ  πρότειόνει  να  αναλαό βει  αυτόό ς  τό  εόργό  όλόκλήό ρωσής  τής  εόκπτωτής
εργόλαβιόας, με τόυς ιόδιόυς όό ρόυς και πρόυϋ πόθεόσεις και βαό σει τής πρόσφόραό ς πόυ υπεόβαλε στόν
διαγωνισμόό .  Η συό μβασή εκτεόλεσής συναό πτεται,  εφόό σόν εντόό ς  δεκαπεόντε (15) ήμερωό ν απόό  τήν
κόινόπόιόήσή  τής  πρόό τασής  περιεόλθει  στήν  Πρόιϋσταμεόνή  Αρχήό  εόγγραφή  και  ανεπιφυό λακτή
απόδόχήό  τής.  Η αό πρακτή παό ρόδός τής πρόθεσμιόας θεωρειόται ως απόό ρριψή τής πρόό τασής. Αν ό
ανωτεόρω μειόδόό τής δεν δεχθειό  τήν πρόό τασή συό ναψής συό μβασής, ή Πρόιϋσταμεόνή Αρχήό  πρόσκαλειό
τόν επόό μενό καταό  σειραό  μειόδόό τή, ακόλόυθωό ντας καταό  τα λόιπαό  τήν ιόδια διαδικασιόα. Εφόό σόν και
αυτόό ς  απόρριόψει  τήν  πρόό τασή,  ή  Πρόιϋσταμεόνή  Αρχήό  για  τήν  αναό δειξή  αναδόό χόυ  στό  εόργό
πρόσφευό γει  καταό  τήν  κριόσή  τής  ειότε  στήν  ανόικτήό  δήμόπρασιόα  ειότε  στή  διαδικασιόα  με
διαπραγμαό τευσή, καταό  τις όικειόες διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016.

Η διαδικασιόα  τής παρόυό σας  δεν εφαρμόό ζεται  μόό νό  στήν  περιόπτωσή  πόυ  ή  Πρόιϋσταμεόνή  Αρχήό
κριόνει,  όό τι  όι  παραπαό νω πρόσφόρεός  δεν ειόναι ικανόπόιήτικεός  για τόν κυό ριό τόυ εόργόυ ήό  εόχόυν
επεόλθει  λόό γω  εφαρμόγήό ς  νεόων  κανόνισμωό ν  αλλαγεός  στόν  τρόό πό  κατασκευήό ς  τόυ  εόργόυ,  ενωό
μπόρειό  να  εφαρμόό ζεται  αναλόγικαό  και  σε  περιόπτωσή  όλόκλήό ρωσής  τόυ  εόργόυ,  υό στερα  απόό
αυτόδιόκαιή διαό λυσή τής συό μβασής κατόό πιν πτωό χευσής τόυ αναδόό χόυ ήό  διαό λυσή με υπαιτιόό τήτα
τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ καταό  τις κειόμενες διαταό ξεις.

26.6 ………………………………………….174

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’αριθμό 387/05-10-2021 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ6ΠΠΩ62-ΨΞΙ)

Αγ.Ανάργυροι, 05-10-2021

ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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1Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς που
αποτελούν αναθέτουσες αρχές (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμόζουν τις κανονιστικές διατάξεις (πρότυπα τεύχη)
που εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 315 του ν.4412/2016, και συνεπώς χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις 
συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οι λοιποί 
αναθέτοντες φορείς  δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις 
που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.
2

   Στήν περιόπτωσή πόυ πήγήό  χρήματόδόό τήσής ειόναι ό τακτικόό ς πρόυϋ πόλόγισμόό ς,  ή αναθεότόυσα
αρχήό  αναγραό φει τόν αριθμόό  και τή χρόνόλόγιόα τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεόωσής, εφόό σόν ή
πρόκαλόυό μενή δαπαό νή πρόό κειται να βαρυό νει τό τρεόχόν όικόνόμικόό  εότός, τόν αριθμόό  καταχωό ρισήό ς
τής στα λόγιστικαό  βιβλιόα τόυ όικειόόυ φόρεόα, καθωό ς και τόν αριθμόό  τής απόό φασής εόγκρισής τής
πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περιόπτωσή πόυ ή δαπαό νή εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό
εότή, συό μφωνα με όό σα πρόβλεόπόνται στήν παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 4 τόυ π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περιό
διαδικασιόας  για τήν εόκδόσή τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεόωσής.  Στήν περιόπτωσή πόυ πήγήό
χρήματόδόό τήσής ειόναι τό Πρόόγραμμα Δήμόό σιων Επενδυό σεων, αναγραό φει τή Συλλόγικήό  Απόό φασή
Ένταξής και τόν εναό ριθμό. (Πρβλ. αό ρθρό 53 παρ. 2 περ. ζ τόυ ν. 4412/2016). 

3 Συμπλήρωό νεται ή επωνυμιόα τής αναθεότόυσας αρχήό ς/αναθεότόντός φόρεόα
4    Συμπλήρωό νεται ό κωδικόό ς πόυ αφόραό  στήν ήλεκτρόνικήό  τιμόλόόγήσή όό πως αυτόό ς πρόσδιόριόζεται 
στόν επιόσήμό ιστόό τόπό τής Γ.Γ. Πλήρόφόριακωό ν Συστήμαό των τόυ Υπόυργειόόυ Ψήφιακήό ς 
Διακυβεόρνήσής 

      (Πρβλ.αό ρθρό 53 παρ. 2 περ. α τόυ ν. 4412/2016).
5      Mεόσω τής λειτόυργικόό τήτας ''Επικόινωνιόα'' τόυ υπόσυστήό ματός
6   Τό ΕΕΕΣ καταρτιόζεται βαό σει τόυ τυπόπόιήμεόνόυ εντυό πόυ τόυ Παραρτήό ματός 2 τόυ Εκτελεστικόυό

Κανόνισμόυό  (ΕΕ)  2016/7  τής  Επιτρόπήό ς  τής  5ής Ιανόυαριόόυ  2016  για  τήν  καθιεόρωσή  τόυ
τυπόπόιήμεόνόυ  εντυό πόυ  για  τό  Ευρωπαιϋκόό  Έγγραφό  Πρόμήό θειας  (L 3)  και  παρεόχεται
απόκλειστικαό  σε ήλεκτρόνικήό  μόρφήό . 

Τό  ΕΕΕΣ φεόρει  υπόγραφήό  με  ήμερόμήνιόα  εντόό ς  τόυ χρόνικόυό  διαστήό ματός,  καταό  τό όπόιόό
μπόρόυό ν να υπόβαό λλόνται πρόσφόρεός.

Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας δυό ναται να διευκρινιόζει τις δήλωό σεις και πλήρόφόριόες πόυ παρεόχει στό
ΕΕΕΣ με συνόδευτικήό  υπευό θυνή δήό λωσή, τήν όπόιόα υπόβαό λλει μαζιό  με τό ΕΕΕΣ Aπόό  τις 2-5-2019,
παρεόχεται  ή  ήλεκτρόνικήό  υπήρεσιόα Promitheus  ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)
πόυ πρόσφεόρει τή δυνατόό τήτα ήλεκτρόνικήό ς συό νταξής και διαχειόρισής τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Ενιαιόόυ
Εγγραό φόυ  Συό μβασής  (ΕΕΕΣ).  Μπόρειότε  να  δειότε  τή  σχετικήό  ανακόιόνωσή  στή  Διαδικτυακήό
Πυό λή τόυ  ΕΣΗΔΗΣ  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ.  και  τό  Διόρθωτικόό  (Επιόσήμή  Εφήμεριόδα  τής
Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής  L  17/65  τής  23ής  Ιανόυαριόόυ  2018)  στόν  Εκτελεστικόό  Κανόνισμόό  (ΕΕ)
2016/7  για  τήν  καθιεόρωσή  τόυ  τυπόπόιήμεόνόυ  εντυό πόυ  για  τό  Ευρωπαιϋκόό  Ενιαιόό  Έγγραφό
Πρόμήό θειας ,  με τό όπόιόό επιλυό θήκαν τα σχετικαό  ζήτήό ματα όρόλόγιόας πόυ υπήό ρχαν στό αρχικόό
επιόσήμό  ελλήνικόό   κειόμενό  τόυ  Εκτελεστικόυό  Κανόνισμόυό ,  Μπόρειότε  να  δειότε  τό  σχετικόό
Διόρθωτικόό  στήν  ακόό λόυθή  διαδρόμήό  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

7 Η περιόπτωσή ι) συμπλήρωό νεται και περιλαμβαό νεται στή Διακήό ρυξή, εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  
πρόβλεόπει υπόδειόγματα εγγραό φων πρός υπόβόλήό  απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός, π.χ εγγυήτικωό ν 
επιστόλωό ν.

8 Συμπλήρωό νόνται τυχόό ν αό λλα εόγγραφα συό μβασής ήό  τευό χή πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  κριόνει αναγκαιόα 
με σκόπόό  να περιγραό ψει ήό  να πρόσδιόριόσει στόιχειόα τής συό μβασής ήό  τής διαδικασιόας συό ναψής.

9  Πρβλ. αό ρθρό 67 τόυ ν. 4412/2016.
10  Όταν ειόναι αδυό νατό να παρασχεθειό  ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή

σε  όρισμεόνα  εόγγραφα  τής  συό μβασής  μπόρειό  να  περιλήφθειό  στό  παρόό ν  αό ρθρό  τής  διακήό ρυξής
πρόό βλεψή  όό τι  τα  σχετικαό  εόγγραφα  τής  συό μβασής  θα  διατεθόυό ν  με  μεόσα  αό λλα  πλήν  των
ήλεκτρόνικωό ν  (όό πως  τό  ταχυδρόμειόό  ήό  αό λλό  καταό λλήλό  μεόσό  ήό  συνδυασμόό ς  ταχυδρόμικωό ν  ήό
αό λλων  καταλλήό λων  μεόσων  και  ήλεκτρόνικωό ν  μεόσων)  (τριότό  εδαό φιό  παρ.  1  αό ρθρόυ  67   ν.
4412/2016).  Στήν περιόπτωσή αυτήό   πρότειόνεται ή ακόό λόυθή διατυό πωσή: «Τα ακόό λόυθα εόγγραφα
τής συό μβασής ...........................  διατιόθενται  απόό  ………………………….,  όδόό ς  …………………,  πλήρόφόριόες
………………….  τήλ.:……………..:…..  Οι  ενδιαφερόό μενόι  μπόρόυό ν  ακόό μα,  να  λαό βόυν  γνωό σή  των
παρακαό τω εγγραό φων τής συό μβασής ……, στα γραφειόα τής αναθεότόυσας αρχήό ς καταό  τις εργαό σιμες

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/


ήμεόρες και ωό ρες.»
11   Όταν δεν μπόρειό να πρόσφερθειό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή σε

όρισμεόνα εόγγραφα τής συό μβασής, διόό τι ή αναθεότόυσα αρχήό  πρότιόθεται να εφαρμόό σει τήν παρ. 2
τόυ  αό ρθρόυ  21  τόυ  ν.  4412/2016,  αναφεόρόνται,  στό  παρόό ν  αό ρθρό  τής  διακήό ρυξής,  τα  μεότρα
πρόστασιόας  τόυ  εμπιστευτικόυό  χαρακτήό ρα  των  πλήρόφόριωό ν,  τα  όπόιόα  απαιτόυό νται,  και  τόν
τρόό πό  με  τόν  όπόιόό  ειόναι  δυνατήό  ή  πρόό σβασή  στα  σχετικαό  εόγγραφα.   Ενδεικτικαό ,  λ.χ.,  ή
αναθεότόυσα  αρχήό  θα  μπόρόυό σε  να  αναφεόρει  όό τι:  “Ο  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  αναλαμβαό νει  τήν
υπόχρεόωσή να τήρήό σει εμπιστευτικαό  και να μή γνωστόπόιήό σει σε τριότόυς (συμπεριλαμβανόμεόνων
των  εκπρόσωό πων  τόυ  ελλήνικόυό  και  διεθνόυό ς  Τυό πόυ),  χωριός  τήν  πρόήγόυό μενή  εόγγραφή
συγκαταό θεσή τής Αναθεότόυσας Αρχήό ς, τα ανωτεόρω εόγγραφα ήό  πλήρόφόριόες πόυ πρόκυό πτόυν απόό
αυταό . Οι όικόνόμικόιό φόρειός διασφαλιόζόυν τήν τήό ρήσή των απαιτήό σεων αυτωό ν απόό  τό πρόσωπικόό
τόυς,  τόυς  υπεργόλαό βόυς  τόυς  και  καό θε  αό λλό  τριότό  πρόό σωπό  πόυ  χρήσιμόπόιόυό ν  καταό  τήν
αναό θεσή ήό  εκτεόλεσή τής συό μβασής. Για τόν σκόπόό  αυτόό , καταό  τήν παραλαβήό  των εγγραό φων τής
συό μβασής, υπόβαό λλει υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόιόα δήλωό νει τα ανωτεόρω”.

12  Συμπλήρωό νεται  απόό  τήν Αναθεότόυσα Αρχήό  με  σαφήό νεια συγκεκριμεόνή  ήμερόμήνιόα  (εγκαιόρως,
ήό τόι ως τήν... ), πρός απόφυγήό  όιασδήό πότε συό γχυσής και αμφιβόλιόας.

13   Συμπλήρωό νεται ή τεόταρτή ήμεόρα πριν απόό  τή λήό ξή τής πρόθεσμιόας τόυ αό ρθρόυ 18 τής παρόυό σας. 
14  Πρβλ εόγγραφό ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινιόσεις ως πρός τήν τήό ρήσή των 

διατυπωό σεων δήμόσιόό τήτας στή διαγωνιστικήό  διαδικασιόα σε περιόπτωσή τρόπόπόιόήσής όό ρων τής 
διακήό ρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

15  Πρβλ.αό ρθρό 18 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
16  Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
17  Αν ή διευό θυνσή τής υπήρεσιόας πόυ τήρειό τό πρωτόό κόλλό τής Αναθεότόυσας Αρχήό ς ειόναι 

διαφόρετικήό  απόό  τήν αναφερόό μενή στό αό ρθρό 1, αναγραό φεται στό παρόό ν σήμειόό ή σχετικήό  
διευό θυνσή.

18  Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
19  Στήν περιόπτωσή πόυ χρήσιμόπόιειόται ενιαιόό πόσόστόό  εόκπτωσής απαλειόφεται ή περιόπτωσή δ τής 

παρ. 3.5. Πρβλ. αό ρθρό 95 παρ. 2 περ. α τόυ ν. 4412/2016, συό μφωνα με τό όπόιόό «αν κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι 
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ 
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση». 

20 Σε περιόπτωσή εφαρμόγήό ς τής διαδικασιόας τόυ αό ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016
“Ελευό θερή  συμπλήό ρωσή  τιμόλόγιόόυ”,  όι  αναθεότόυσες  αρχεός  περιλαμβαό νόυν  στήν  εν  λόόγω
περιόπτωσή  (στ) αναφόραό  για τήν υπόβόλήό  τόυ σχετικόυό  τιμόλόγιόόυ.

21  Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα. 
22  Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα. 
23  Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα. 
24  Πρβλ .αό ρθρό 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
25  Επισήμαιόνεται όό τι, ως πρός τις πρόθεσμιόες  για τήν όλόκλήό ρωσή των ενεργειωό ν τής Επιτρόπήό ς

Διενεόργειας Διαγωνισμόυό  ισχυό όυν τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016. 
26  Πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα. 
27  Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 1 όό γδόό εδαό φιό ν. 4412/2016
28  Πρβλ. αό ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016.
29 Πρβλ.  αό ρθρό 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
30 Πρβλ. αό ρθρό 88 παρ. 5 περ. α τόυ ν. 4412/2016
31  Ως πρός τή γνωμόδόό τήσή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό  για τήν εξεότασή των εξήγήό σεων των 

ασυνήό θιστα χαμήλωό ν πρόσφόρωό ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιόως σκεόψεις 15-21 
32 Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016. 
33 Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
34   Βλ.σχετικαό  με τήν  ήλεκτρόνικήό  υπευό θυνή δήό λωσή τό  αό ρθρό εικόστόό  εόβδόμό τής απόό  20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - πόυ κυρωό θήκε με τό αό ρθρό 1 τόυ ν. 4683/2020 (Α΄83)-καταό  τις παραγραό φόυς 1 και

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true


2  τόυ όπόιόόυ:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η 
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α`
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής 
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

35 Για τόυς φόρειός τόυ Βιβλιόόυ ΙΙ τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 259 τόυ ν.4412/2016
36 Ομόιόως πρόβλεόπεται και στήν περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 92 παρ. 8 

τόυ ν.4412/201
37 Πρβλ. αό ρθρό 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
38  Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
39  Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
40  Με τήν επιφυό λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν.  4412/2016 (λήό ψή επανόρθωτικωό ν

μεόσων).
41   Πρβλ. αό ρθρό 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016. 
42  Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016. 
43  Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
44  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
45  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
46  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
47  Η φραό σή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» πρόστιόθεται στή διακήό ρυξή μόό νό 
στις περιπτωό σεις εκειόνες, στις όπόιόες πρόβλεόπεται υπόχρεόωσή πρόσυμβατικόυό  ελεόγχόυ.

48  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
49 Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
50  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016. 
51  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 7 ν. 4412/2016. 
52  Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 8 ν. 4412/2016. 
53  Πρβλ. αό ρθρό 360 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τόυ π.δ. 39/2017.  

54   Πρβλ. αό ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016 και 4 τόυ π.δ. 39/2017.
55  Πρβλ. αό ρθρό 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα
56  Πρβλ. αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016.
57  Πρβλ. αό ρθρό 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τόυ π.δ. 39/2017.
58  Πρβλ. αό ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
59  Πρβλ. παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ Ν. 4412/2016.
60  Πρβλ. αό ρθρα 360 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τόυ π.δ. 39/2017, πρβλ. αό ρθρό 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
61  Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
62   Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
63    Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
64    Πρβλ αό ρθρό 372 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.
65   Πρβλ.  αό ρθρό 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
66 Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
67  Πρβλ. αό ρθρό 92 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
68  Τιόθεται  μ όό νό εφόό σόν πρόό κειται  για συγχρήματόδότόυό μενό εόργό απόό  πόό ρόυς  τής Ευρωπαιϋκήό ς

Ένωσής.
69 Απόό  1-1-2017 τεόθήκε σε ισχυό  τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόιόό με τό αό ρθρό 13 καταό ργήσε τό π.δ

113/2010.
70 Νόό μόι, ΠΔ και υπόυργικεός απόφαό σεις πόυ εκδιόδόνται μεταό  τήν εόναρξή τής διαδικασιόας συό ναψής



τής συό μβασής συό μφωνα με τό αό ρθρό 61 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυό ν μεόρός τόυ εφαρμόστεόόυ
θεσμικόυό  πλαισιόόυ τής διακήό ρυξής.

71  Όταν  πρόό κειται  για  συγχρήματόδότόυό μενό  απόό  τήν  Ε.Ε.  εόργό,  τόυό τό  να  αναγραό φεται  στή
Διακήό ρυξή  και  ειδικόό τερα  να  αναγραό φεται  ό  τιότλός  τής  Πραό ξής  και  τόυ  Επιχειρήσιακόυό
Πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ ειόναι ενταγμεόνό τό δήμόπρατόυό μενό εόργό, καθωό ς και τα
πόσόσταό  συγχρήματόδόό τήσής τής δαπαό νής τόυ εόργόυ απόό  εθνικόυό ς και ενωσιακόυό ς πόό ρόυς (με
αναφόραό  στό  διαρθρωτικόό  ταμειόό).  Επιόσής,  ή  σχετικήό  συμπλήό ρωσή  ακόλόυθειό  τή  διακριτήό
όρόλόγιόα  Συλλόγικεός  Απόφαό σεις  (ΣΑ)  εόργων,  εναό ριθμός  εόργόυ  ήό  ΚΑΕ,  αναό λόγα  τήν  πήγήό
χρήματόδόό τήσής  (ΠΔΕ  ήό  Τακτικόό ς  πρόυϋ πόλόγισμόό ς).  Για  τό  ζήό τήμα  τής   αναό λήψής  δαπανωό ν
δήμόσιόων  επενδυό σεων,   βλ.  και  αό ρθρό  5  τόυ  π.δ  80/2016. Πρβλ.  αό ρθρό  53  παρ.2  περ.  ζ  ν.
4412/2016.

72 Οι κρατήό σεις πρόσαρμόό ζόνται αναό λόγα με τόν φόρεόα εκτεόλεσής τόυ εόργόυ.
73   Πρβλ. αό ρθρό 4 παρ. 3 εόβδόμό εδαό φιό τόυ ν. 4013/2011, όό πως αντικατασταό θήκε απόό  τό αό ρθρό

44 τόυ ν. 4605/2019.
74  Ή/και ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , καταό  περιόπτωσή (πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δήμόό σια Έργα).
75 Πρβλ. αό ρθρό 102 ν. 4412/2016, όό πως αντικατασταό θήκε με  τό αό ρθρό 42 τόυ ν. 4782/2021. Πρβλ 
και  εόκθεσή συνεπειωό ν ρυθμιόσεων επιό τόυ ως αό νω αό ρθρόυ 42 ν. 4781/2021 
76  Σε περιόπτωσή πόυ περιλαμβαό νόνται τυχόό ν δικαιωό ματα πρόαιόρεσής, διαμόρφωό νεται αναλόόγως ή 

εκτιμωό μενή αξιόα τής συό μβασής (πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής) και τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

77 Τό πόσόό  των απρόό βλεπτων δαπανωό ν επαναυϋ πόλόγιόζεται καταό  τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής, 
αναό λόγα με τήν πρόσφερθειόσα εόκπτωσή, ωό στε να διατήρειόται ή εν λόόγω πόσόστιαιόα αναλόγιόα τόυ 
15% επιό τής δαπαό νής εργασιωό ν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με τήν παραό γραφό 3 περ. β  τόυ αό ρθρόυ 156 
ν. 4412/2016. 

78 Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
79  Η αναθεότόυσα αρχήό  διαμόρφωό νει τό παρόό ν σήμειόό τής διακήό ρυξής, αναό λόγα με τό αν απόφασιόσει 

να υπόδιαιρεόσει τή συό μβασή σε περισσόό τερα τμήό ματα/εόργα ήό  όόχι, ήό τόι να τα αναθεόσει ως ενιαιόό 
συό νόλό. Στήν περιόπτωσή πόυ επιλεόξει να μήν υπόδιαιρεόσει σε τμήό ματα, αναφεόρει, στό παρόό ν 
σήμειόό τής διακήό ρυξής, τόυς βασικόυό ς λόόγόυς τής απόό φασήό ς τής αυτήό ς (πρβλ. αό ρθρό 59 τόυ ν. 
4412/2016).

80   όό πως συμπλήρωό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
81 Μπόρειό  ή  εόναρξή τής πρόθεσμιόας  να όριόζεται διαφόρετικαό ,   αν λόόγόυ χαό ρή δεν πρόβλεόπεται ή

αό μεσή εόναρξή των εργασιωό ν (Πρβλ. αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
82 Με τήν επιφυό λαξή τής επόό μενής υπόσήμειόωσής.
83  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρειό να επιτρεόπόυν τήν υπόβόλήό  εναλλακτικωό ν πρόσφόρωό ν και στήν 

περιόπτωσή αυτήό  πρόσαρμόό ζεται αντιστόιόχως τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ).
84  Τό πόσόστόό  τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς δεν μπόρειό να υπερβαιόνει τό 2% τής εκτιμωό μενής αξιόας τής

συό μβασής,  χωριός  τό  Φ.Π.Α.,  με  στρόγγυλόπόιόήσή  στό  δευό τερό  δεκαδικόό  ψήφιόό,  μή
συνυπόλόγιζόμεόνων των δικαιωμαό των πρόαιόρεσής και παραό τασής τής συό μβασής (Πρβλ. αό ρθρό 72
παρ. 1τόυ ν. 4412/2016),.

85 Πρβλ. αό ρθρό 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
86 Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
87 Συμπλήρωό νεται αναό λόγα με τό εαό ν πρόβλεόπεται ήό  όόχι ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς, ή όπόιόα μπόρειό

να ανεόρχεται μεόχρι τόυ δεκαπεόντε τόις εκατόό  (15%) τής αξιόας τής συό μβασής, χωριός αναθεωό ρήσή
και  Φ.Π.Α.  Συό μφωνα  με  τήν  παραό γραφό  10  εδ.  α  τόυ  αό ρθρόυ  25  τόυ  ν.  3614/2007  (όό πως
πρόστεόθήκε  με  τήν  παρ.  3  τόυ  αό ρθρόυ  242  τόυ  ν.  4072/2012),  στις  περιπτωό σεις
συγχρήματόδότόυό μενων  δήμόό σιων  εόργων  στις  διακήρυό ξεις  υπόχρεωτικαό  περιλαμβαό νεται
δυνατόό τήτα  χόρήό γήσής  πρόκαταβόλήό ς.  Η  υπόχρεόωσή  αυτήό  εξακόλόυθειό  να  ισχυό ει  και  για  τα
πρόγραό μματα τής περιόό δόυ 2014-2020 δυναό μει τής παρ. 15 τόυ αό ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.

88 Πρβλ. αό ρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 τόυ ν. 4412/2016. Εφόό σόν πρόβλεόπεται πρόκαταβόλήό , στό
παρόό ν αό ρθρό τής Διακήό ρυξής, συμπλήρωό νόνται όι όό ρόι για τήν εγγυήτικήό  επιστόλήό  πρόκαταβόλήό ς.

89  Πρβλ. αό ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 τόυ 4412/2016. 
90 Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016.
91 Πρβλ. αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016. Εαό ν ή εκτιμωό μενή αξιόα τής συό μβασής εόργόυ ειόναι μεγαλυό τερή



τόυ ενόό ς εκατόμμυριόόυ (1.000.000) ευρωό  ήό  τμήό ματόό ς τόυ, τιόθεται ή σχετικήό  πρόό βλεψή στό παρόό ν
σήμειόό τής διακήό ρυξής δήμόπραό τήσής καό θε διαδικασιόας αναό θεσής, εφόό σόν ό χρόό νός παραό δόσής
τόυ εόργόυ ήό  τόυ τμήό ματός ειόναι μικρόό τερός καταό  δεόκα τόις εκατόό  (10%) τόυ πρόβλεπόό μενόυ στή
συό μβασή.  Τό συνόλικόό  υό ψός τής πρόό σθετής καταβόλήό ς (πριμ) δεν μπόρειό  να υπερβαιόνει τό πεόντε
τόις  εκατόό  (5%) τής  αξιόας  τής  συμβατικήό ς  δαπαό νής  τόυ εόργόυ,  μή συμπεριλαμβανόμεόνόυ τόυ
Φ.Π.Α. Για συμβαό σεις με εκτιμωό μενή αξιόα μικρόό τερή τόυ ενόό ς εκατόμμυριόόυ (1.000.000) ευρωό  ή
σχετικήό  πρόό βλεψή εναπόό κειται στή διακριτικήό  ευχεόρεια τής αναθεότόυσας αρχήό ς.

92  Με απόό φασή τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν μπόρειό να καθόριόζεται όό ριό πόσόστόυό  
εόκπτωσής, παό νω απόό  τό όπόιόό ό αναό δόχός ειόναι υπόχρεωμεόνός να πρόσκόμιόζει, επιπλεόόν τής 
εγγυό ήσής καλήό ς εκτεόλεσής, πρόό σθετή εγγυό ήσή, κλιμακωταό  αυξανόό μενή βαό σει τόυ πόσόστόυό  
εόκπτωσής. Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 4 τελευταιόό εδαό φιό ν. 4412/2016.

93   Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016
94 Πρβλ. αό ρθρό 160 παρ. 9 περ. β τόυ ν. 4412/2016
95 Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 14 περ. β τόυ ν. 4412/2016
96  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να ζήτόυό ν απόό  τόυς πρόσφεόρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ήσή καλήό ς

λειτόυργιόας»  για  τήν  απόκαταό στασή  των  ελαττωμαό των  πόυ  ανακυό πτόυν  ήό  των  ζήμιωό ν  πόυ
πρόκαλόυό νται  απόό  δυσλειτόυργιόα  των  εόργων  καταό  τήν  περιόόδό  εγγυό ήσής  καλήό ς  λειτόυργιόας,
εφόό σόν  πρόβλεόπεται  στα  εόγγραφα  τής  συό μβασής.  Τό  υό ψός  τής  εγγυό ήσής  καλήό ς  λειτόυργιόας
καθόριόζεται στα εόγγραφα τής συό μβασής και δεν μπόρειό  να υπερβαιόνει τό πεόντε τόις εκατόό  (5%)
τής εκτιμωό μενής αξιόας τής συό μβασής. Η επιστρόφήό  τής ανωτεόρω εγγυό ήσής λαμβαό νει χωό ρα μεταό
απόό  τήν όλόκλήό ρωσή τής περιόό δόυ εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας..  Οι εγγυήτικεός επιστόλεός καλήό ς
λειτόυργιόας περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας
και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό  και τόν τιότλό τής σχετικήό ς συό μβασής. Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 10 τόυ ν.
4412/2016.

97  Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016

98 Τα γραμμαό τια συό στασής χρήματικήό ς παρακαταθήό κής τόυ Ταμειόόυ Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων,
για  τήν  παρόχήό  εγγυήό σεων  συμμετόχήό ς  και  καλήό ς  εκτεόλεσής  (εγγυόδότικήό  παρακαταθήό κή)
συστήό νόνται συό μφωνα με τήν ειδικήό  νόμόθεσιόα πόυ  διεόπει αυτόό  και ειδικόό τερα βαό σει τόυ αό ρθρόυ
4  τόυ  π.δ  τής  30  Δεκεμβριόόυ  1926/3  Ιανόυαριόόυ  1927  (“Περιό  συσταό σεως  και  απόδόό σεως
παρακαταθήκωό ν και καταθεόσεων παραό  τω Ταμειόω Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εόγγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

99 Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 13, καθωό ς και τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυό σας, ως
πρός τις εγγυήό σεις συμμετόχήό ς.

100  Η ελαό χιστή πρόθεσμιόα παραλαβήό ς των πρόσφόρωό ν καθόριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 121 τόυ ν.
4412/2016.

101 Οριόζεται ό χρόό νός απόό  τήν Αναθεότόυσα Αρχήό  κατ΄ εκτιόμήσή των ιδιαιτερότήό των τής διαδικασιόας.
Για τόν καθόρισμόό  τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ όπόιόόυ: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα». 

102  Πρβλ. αό ρθρό 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
103  Συό μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθωό ς και τις παρ. 11 και 12

αό ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθειό  ή υπόχρεόωσή δήμόσιόευσής πρόκήό ρυξής συό μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αό ρθρόυ 15 ν.  3669/2008, σε συνδυασμόό  με τις διαταό ξεις τόυ ν.  3548/2007, στόν
περιφερειακόό  και τόπικόό  τυό πό μέχρι 31/12/2023.

104  Πρβλ.  αό ρθρό 68 ν.  4412/2016.  Εφόό σόν  ή  αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόξει  τή  διαβόυό λευσή επιό  των
δήμόσιευμεόνων  εγγραό φων  τής  συό μβασής  συό μφωνα  πρός  τα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  68  ν.
4412/2016, συμπλήρωό νεται τό αό ρθρό 20Α, αό λλως διαγραό φεται.

105 Πρβλ.  Άρθρό  25  τόυ  ν.  4412/2016.  Επισήμαιόνεται  όό τι  όι  αναθεότόυσες  αρχεός  δεν  μπόρόυό ν  να
καλόυό ν συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ήό  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

106  Κατ’  αντιστόιχιόα  με  τα  όυσιωό δή  χαρακτήριστικαό  τόυ  εόργόυ  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  11  τής



παρόυό σας (αναφεόρεται ή κατήγόριόα ήό  όι κατήγόριόες στις όπόιόες εμπιόπτει τό εόργό συό μφωνα με τις
διαταό ξεις τόυ  αό ρθρόυ 45  τόυ  π.δ/τός 71/2019 ).

107  Για τήν κατανόό ήσή πρακτικωό ν διαδικασιωό ν, ιδιόως καταό  τήν εξεότασή τής συμμετόχήό ς τριότων 
χωρωό ν σε διαγωνισμόυό ς, βλ. τις «Κατευθυντήό ριες γραμμεός για τή συμμετόχήό  τριότων χωρωό ν στήν 
αγόραό  δήμόσιόων συμβαό σεων τής ΕΕ», Βρυξεόλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

108 Συό μφωνα με τό ισχυό όν κειόμενό τής ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
109  Για τό εόλεγχό των χωρωό ν πόυ εόχόυν συναό ψει συμφωνιόες με τήν Ένωσή δες τήν ιστόσελιόδα τής 

Επιτρόπήό ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
110  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
111 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.

4497/2017.  Επισήμαιόνεται  όό τι,  στό ΕΕΕΣ,  ή  αναφόραό  σε  “τελεσιόδική καταδικαστικήό  απόό φασή”
νόειόται, δεδόμεόνής τής ως αό νω νόμόθετικήό ς μεταβόλήό ς, ως “αμεταό κλήτή καταδικαστικήό  απόό φασή”,
ή  δε  σχετικήό  δήό λωσή  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα  στό  Μεόρός  ΙΙΙ.Α.  τόυ  ΕΕΕΣ  αφόραό  μόό νό  σε
αμεταό κλήτες καταδικαστικεός απόφαό σεις.

112 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
113  Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 2Α τελευταιόό εδαό φιό τόυ ν. 4412/2016. Σχετικήό  δήό λωσή τόυ πρόσφεόρόντός 

όικόνόμικόυό  φόρεόα  περιλαμβαό νεται στό ΕΕΕΣ
114  Επισήμαιόνεται  όό τι  ή  εν  λόόγω  πρόό βλεψή  για  παρεόκκλισή  απόό  τόν  υπόχρεωτικόό  απόκλεισμόό

απότελειό  δυνατόό τήτα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιόπτωσή πόυ δεν επιθυμειό να πρόβλεόψει τή σχετικήό  δυνατόό τήτα, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαγραό φει
τήν  παραό γραφό αυτήό .

115  Επισήμαιόνεται όό τι  ή εν λόόγω πρόό βλεψή για παρεόκκλισή απόό  τόν υπόχρεωτικόό  απόκλεισμόό  τής
απότελειό  δυνατόό τήτα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  (πρβλ.  Άρθρό  73  παρ.  3  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιόπτωσή πόυ δεν επιθυμειό να πρόβλεόψει τή σχετικήό  δυνατόό τήτα, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαγραό φει
τήν παραό γραφό  αυτήό .

116  Οι λόόγόι  τής παραγραό φόυ 22.Α.4.  απότελόυό ν  δυνήτικόυό ς  λόόγόυς απόκλεισμόυό  συό μφωνα με τό
αό ρθρό 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Καταό  συνεόπεια,  ή αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται  να επιλεόξει  εόναν,
περισσόό τερόυς, όό λόυς ήό  ενδεχόμεόνως και κανεόναν απόό  τόυς λόόγόυς απόκλεισμόυό  συνεκτιμωό ντας
τα  ιδιαιότερα  χαρακτήριστικαό  τής  υπόό  αναό θεσή  συό μβασής  (εκτιμωό μενή  αξιόα  αυτήό ς,  ειδικεός
περισταό σεις κλπ), με σχετικήό  πρόό βλεψή στό παρόό ν σήμειόό τής διακήό ρυξής. .

117  Σχετικήό  δήό λωσή τόυ πρόσφεόρόντός όικόνόμικόυό  φόρεόα περιλαμβαό νεται στό ΕΕΕΣ
118  Σήμειωό νεται όό τι ό ανωτεόρω εθνικόό ς λόόγός απόκλεισμόυό  συμπλήρωό νεται στό Μεόρός ΙΙΙ Δ τόυ ΕΕΕΣ

(  Άλλόι  Λόόγόι  Απόκλεισμόυό  πόυ  ενδεόχεται  να  πρόβλεόπόνται  απόό  τήν  εθνικήό  νόμόθεσιόα  τόυ
κραό τόυς μεόλόυς τής α.α ήό  τόυ α.φ ).

119 Πρβλ. παρ. 3 αό ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 239 τόυ ν. 4782/2
120 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
121  Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επιόσής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εόγγραφό

τής Αρχήό ς  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικαό  με τήν απόό φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριόόυ 2018 στήν
υπόό θεσή C-124/2017 Vossloh, ιδιόως σκεόψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

122  Υπενθυμιόζεται  όό τι   αναφόραό  στήν  παραό γραφό  22.Α.4  θα  γιόνει  μόό νό  στήν  περιόπτωσή  πόυ  ή
Αναθεότόυσα Αρχήό  επιλεόξει καό πόιόν απόό  τόυς δυνήτικόυό ς λόόγόυς απόκλεισμόυό .

123 Σχετικαό  με τήν πρόσκόό μισή απόδειόξεων για τα επανόρθωτικαό  μεότρα βλ. τήν απόό φασή τής 14ής 
Ιανόυαριόόυ 2021 τόυ ΔΕΕ στήν υπόό θεσή C-387/19

124 Πρβλ αό ρθρό 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
125  Πρβλ. απόό φασή υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευό χός ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή όπόιόα 

εξακόλόυθειό να ισχυό ει εόως τήν  εόκδόσή τής απόό φασής τής παρ. 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.
126  Επισήμαιόνεται όό τι όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς, πλήν τής καταλλήλόό τήτας για τήν αό σκήσή

επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
ειόναι πρόαιρετικαό  για τήν αναθεότόυσα αρχήό  και πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγα με τό
αντικειόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καό θε περιόπτωσή, πρεόπει να
διαμόρφωό νόνται  καταό  τρόό πό,  ωό στε  να  μήν  περιόριόζεται  δυσαναό λόγα  ή  συμμετόχήό  των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωό ν φόρεόων στόυς διαγωνισμόυό ς. Καταό  τό σταό διό τόυ πρόσδιόρισμόυό
των  κριτήριόων  καταλλήλόό τήτας  των  υπόψήφιόων,  ειόναι  αναγκαιόό  να  τήρόυό νται  απόό  τις
αναθεότόυσες  αρχεός,  όι  θεμελιωό δεις  ενωσιακεός  αρχεός,  ιδιόως  ή  αρχήό  τής  ιόσής  μεταχειόρισής  των
συμμετεχόό ντων, τής απόφυγήό ς των διακριόσεων, τής διαφαό νειας και τής αναό πτυξής τόυ ελευό θερόυ

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm


ανταγωνισμόυό .  Τα  κριτήό ρια  επιλόγήό ς  τόυ αό ρθρόυ  22.Β  –  22.Ε  εξεταό ζόνται  καταό  τή  διαδικασιόα
ελεόγχόυ τής καταλλήλόό τήτας τόυ πρόσφεόρόντός να εκτελεόσει τή συό μβασή (κριτήό ρια “on/off”). 

127  Πρβλ. αό ρθρό 188 παρ. 1 τόυ ν. 4635/2019, με τό όπόιόό επανήό λθαν σε ισχυό  τα αό ρθρα 105 και 106 
τόυ ν. 3669/2008, μεόχρι τήν εόκδόσή τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ 
128  Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόυσες αρχεός δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτυχιόα

τόυ ΜΕΕΠ ήό , απόό  τήν εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ. 71/2019, τόυ Μήτρωό όυ Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων
Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. αό ρθρό  76 παρ.  4, τόυ ν. 4412/2016. 

129  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι όικόνόμικόιό
φόρειός διαθεότόυν τήν αναγκαιόα όικόνόμικήό  και χρήματόδότικήό  ικανόό τήτα για τήν εκτεόλεσή τής
συό μβασής. Όλες όι απαιτήό σεις πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόόγω
απαιτήό σεις καθόριόζόνται περιγραφικαό  στό παρόό ν σήμειόό, χωριός παραπόμπήό  σε ταό ξεις/πτυχιόα τόυ
ΜΕΕΠ ήό  τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καό θε περιόπτωσή και για τό μεταβατικόό  χρόνικόό  διαό στήμα ισχυό ός των
αό ρθρων 80 εόως 110 τόυ ν. 3669/2008, όό πως αυτόό  πρόκυό πτει απόό  τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019
και τήν πλήό ρή εόναρξή ισχυό ός τόυ  τελευταιόόυ, επισήμαιόνεται όό τι, ή αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό  να
περιγραό φει τις σχετικεός απαιτήό σεις αναό λόγα με τα πρόβλεπόό μενα στό π.δ. 71/2019, τήρόυμεόνων
των  ειδικόό τερων  ρυθμιόσεων  τόυ  αό ρθρόυ  76  τόυ  ν.  4412/2016  αναφόρικαό  με  τις  πεόραν  των
πρόβλεπόό μενων απαιτήό σεων για τήν εγγραφήό  και καταό ταξή σε ταό ξή των όικειόων μήτρωό ων τόυ π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντιόστόιχόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό  αναό  κατήγόριόα εόργόυ.

130 Πρβλ. αό ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
131  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι όικόνόμικόιό

φόρειός  διαθεότόυν  τήν  αναγκαιόα  τεχνικήό  και  επαγγελματικήό  ικανόό τήτα  για  τήν  εκτεόλεσή  τής
συό μβασής. Όλες όι απαιτήό σεις πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οι εν λόόγω
απαιτήό σεις  καταρχαό ς  καθόριόζόνται  περιγραφικαό  στό  παρόό ν  σήμειόό,  χωριός  παραπόμπήό  σε
ταό ξεις/πτυχιόα  τόυ  ΜΕΕΠ  ήό  τόυ  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  όυό τε  σε  βαθμιόδες/κατήγόριόες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  καό θε
περιόπτωσή  και  για  τό  μεταβατικόό  χρόνικόό  διαό στήμα  ισχυό ός  των  αό ρθρων  80  εόως  110  τόυ  ν.
3669/2008, όό πως αυτόό  πρόκυό πτει απόό  τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλήό ρή εόναρξή ισχυό ός
τόυ   τελευταιόόυ,  επισήμαιόνεται  όό τι,   ή  αναθεότόυσα  αρχήό  μπόρειό  να  περιγραό φει  τις  σχετικεός
απαιτήό σεις  αναό λόγα  με  τα  πρόβλεπόό μενα  στό  π.δ.  71/2019, τήρόυμεόνων  των  ειδικόό τερων
ρυθμιόσεων  τόυ  αό ρθρόυ  76  τόυ  ν.  4412/2016  αναφόρικαό  με  τις  πεόραν  των  πρόβλεπόό μενων
απαιτήό σεων για τήν εγγραφήό  και καταό ταξή σε ταό ξή των όικειόων μήτρωό ων τόυ π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντιόστόιχόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό  αναό  κατήγόριόα εόργόυ.. 

132  ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρεόπει να συγχεόεται ή εόννόια τής επαγγελματικήό ς καταλλήλόό λήτας τόυ αό ρθρόυ  
22.Β  με τήν εόννόια τής επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας 

133  Πρβλ. αό ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' τόυ ν. 4412/2016.
134 Πρβλ. αό ρθρό 76 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
135  Πρόαιρετικήό  επιλόγήό : Η παρ. 22.Ε τιόθεται καταό  διακριτικήό  ευχεόρεια τής αναθεότόυσας αρχήό ς και 

συμπλήρωό νεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όό λες όι απαιτήό σεις 
πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016).

136  Τό εδαό φιό αυτόό  πρόστιόθεται καταό  τήν κριόσή τής αναθεότόυσας αρχήό ς συό μφωνα με τό αό ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, αό λλως διαγραό φεται.

137  Πρόαιρετικήό  επιλόγήό  συμπλήό ρωσής  τόυ  εδαφιόόυ.   Συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  78  παρ.  2  τόυ  ν.
4412/2016, στήν περιόπτωσή συμβαό σεων εόργων όι Αναθεότόυσες Αρχεός μπόρόυό ν να απαιτόυό ν τήν
εκτεόλεσή όρισμεόνων κριόσιμων καθήκόό ντων απευθειόας απόό  τόν ιόδιό τόν πρόσφεόρόντα.

138 Ως πρός τόν τρόό πό υπόβόλήό ς των απόδεικτικωό ν μεόσων τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ, τα όπόιόα εόχόυν 
συνταχθειό/ παραχθειό απόό  τόυς ιόδιόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πρβλ. αό ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

139  Πρβ αό ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 
140  Επισήμαιόνεται όό τι ή ανωτεόρω δυνατόό τήτα εναπόό κειται στή διακριτικήό  ευχεόρεια τόυ όικόνόμικόυό

φόρεόα.  Εξακόλόυθειό  να υφιόσταται ή δυνατόό τήτα να υπόγραό φεται τό ΕΕΕΣ απόό  τό συό νόλό των
φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ αναφεόρόνται στα  τελευταιόα δυό ό εδαό φια τόυ αό ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ  ν.
4412/2016.

141  Πρβλ. αό ρθρό 79Α ν. 4412/2016



142 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόό φασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
143  Βλ. ενδεικτικαό  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήό μα)
144  Πρβλ. αό ρθρό 79 παρ. 8, σε συνδυασμόό   με αό ρθρό  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
145 Εφισταό ται  ή  πρόσόχήό  των  αναθετόυσωό ν  αρχωό ν  στό  όό τι  πρεόπει  να  ζήτειόται  ή  πρόσκόό μισή

δικαιόλόγήτικωό ν πρός απόό δειξή  μόό νό των λόόγων απόκλεισμόυό  και των κριτήριόων επιλόγήό ς πόυ
εόχόυν τεθειό στήν παρόυό σα διακήό ρυξή. Επισήμαιόνεται, περαιτεόρω, όό τι, ή αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται,
καταό  τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν.  4412/2016,  να ζήτειό  απόό  πρόσφεόρόντες,  σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό
σήμειόό καταό  τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας,  να υπόβαό λλόυν όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό ,  όό ταν
αυτόό  απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

146  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
147  Συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 2 τελευταιόό εδαό φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας

ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό  εόχει τήν εγκαταό στασήό  τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωό σεις τόυ πόυ αφόρόυό ν
τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής καλυό πτόυν τόό σό τήν κυό ρια όό σό και τήν επικόυρικήό  ασφαό λισή."

148  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
149  Οι υπευό θυνες δήλωό σεις τόυ παρόό ντός τευό χόυς υπόγραό φόνται και γιόνόνται απόδεκτεός συό μφωνα με

τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2. β) τής παρόυό σας 
150 Πρβλ. τό α.π. 1081/18-02-21 εόγγραφό τής Αρχήό ς «Ενήμεόρωσή για ζήτήό ματα απόδεικτικωό ν 

φόρόλόγικήό ς ενήμερόό τήτας (αυτόό ματή αό ντλήσή απόδεικτικόυό  - ενήμερόό τήτα σε παρελθόό ντα 
χρόό νό)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

151  Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τήν επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόυό .
152  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
153  Πρβλ. τό με α.π. 2440/22-04-2021εόγγραφό τής Αρχήό ς «Ενιαιόό Πιστόπόιήτικόό  Δικαστικήό ς 

Φερεγγυόό τήτας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
154   Η  πλατφόό ρμα  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Επιτρόπήό ς  eCertis για  τήν  αναζήό τήσή  ισόδυό ναμων

πιστόπόιήτικωό ν  αό λλων  κρατωό ν-μελωό ν  τής  Ε.Ε  ειόναι  διαθεόσιμή,  χωριός  κόό στός,  στή  διαδρόμήό .
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  . Επισήμαιόνεται όό τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειόναι ό αρμόό διός εθνικόό ς
φόρεόας για τήν καταχωό ρήσή και τήό ρήσή των στόιχειόων τόυ  eCertis για τήν Ελλαό δα. Πρβλ. τό με
αριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικόό  εόγγραφό  τής  Αρχήό ς  στόν  ακόό λόυθό  συό νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

155  Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τις επιλεόξει, όό λες ήό  καό πόια/ες εξ αυτωό ν, ως λόόγόυς απόκλεισμόυό .
156  Επισήμαιόνεται όό τι ή αναθεότόυσα αρχήό ,  εφόό σόν μπόρεόσει να απόδειόξει,  με καταό λλήλα μεόσα, όό τι

συντρεόχει καό πόια απόό  τις περιπτωό σεις αυτεός, απόκλειόει όπόιόνδήό πότε όικόνόμικόό  φόρεόα απόό  τή
συμμετόχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής τής δήμόό σιας συό μβασής. 

157 Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τήν επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόυό .
158  ή όπόιόα εκδιόδεται συό μφωνα με τις ειδικεός διαταό ξεις τόυ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαιόνεται όό τι 

τα πτυχιόα των εγγεγραμμεόνων στό Μήτρωό ό Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πόυ ειόναι σε 
ισχυό  καταό  τήν 3ή Ιόυλιόόυ 2019 εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν ως τήν 1ή Σεπτεμβριόόυ 2021, εφόό σόν 
πλήρόυό νται όι πρόυϋ πόθεόσεις τόυ νόμόθετικόυό  πλαισιόόυ πόυ ιόσχυε εόως και τήν 2α Ιόυλιόόυ 2019 
(Πρβλ. αό ρθρό 65 παρ. 1 τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταό θήκε με τήν παρ. 5 τόυ αό ρθρόυ 
144 τόυ ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

159  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
160 Πρβλ. αό ρθρό 76 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016
161  Εφόό σόν εόχει αναφερθειό σχετικήό  απαιότήσή στό αό ρθρό 22.Ε συμπλήρωό νεται αναλόόγως συό μφωνα με

τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
162  Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016.
163 Συό μφωνα με τό αό ρθρό 86 ν. 4635/2019 στό ΓΕΜΗ εγγραό φόνται υπόχρεωτικαό : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true


    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που 
συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),

     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012) 
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 

2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και 

έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ 

(ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες 

που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα 
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
 ιε. ή Κόινόπραξιόα πόυ καταχωριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 293 παραό γραφός 3 τόυ ν. 
4072/2012

164 Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016. 
165  Συό μφωνα  με  τή  διαό ταξή  τόυ  αό ρθρόυ  20  παρ.  5  τόυ  ν.  3669/2008:  “Για  τή  συμμετόχήό  σε

διαγωνισμόυό ς  δήμόσιόων εόργων χόρήγειόται  σε  καό θε  εργόλήπτικήό  επιχειόρήσή εγγεγραμμεόνή  στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ», ή όπόιόα, σε συνδυασμόό  με τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς πόυ εκδιόδεται
απόό  τήν  υπήρεσιόα  τήό ρήσής  τόυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνισταό  «επιόσήμό  καταό λόγό  αναγνωρισμεόνων
εργόλήπτωό ν [...] και απαλλαό σσει τις εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις απόό  τήν υπόχρεόωσή να καταθεότόυν
τα επιμεόρόυς δικαιόλόγήτικαό  στόυς διαγωνισμόυό ς.”  Επισήμαιόνεται όό τι, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22
(Τρόπόπόιήό σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρωό τό εδαό φιό τής
περιόπτωσής  31  τής  παραγραό φόυ  1  τόυ  αό ρθρόυ  377  αντικαθιόσταται  ως  εξήό ς:  «31)  τόυ  Ν.
3669/2008 (Α΄  116),  πλήν  των αό ρθρων 80  εόως  110,  τα  όπόιόα  παραμεόνόυν  σε  ισχυό  μεόχρι  τήν
εόκδόσή τόυ πρόεδρικόυό  διαταό γματός τόυ αό ρθρόυ 83, των παραγραό φων 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 20 και
τής παραγραό φόυ 1 α τόυ αό ρθρόυ 176».

166  Στήν  περιόπτωσή  όό μως  πόυ  ή  Ενήμερόό τήτα  Πτυχιόόυ  δεν  καλυό πτει  τις  εισφόρεός  επικόυρικήό ς
ασφαό λισής, τα σχετικαό  δικαιόλόγήτικαό  υπόβαό λλόνται ξεχωρισταό .

167  Μόό νό στήν περιόπτωσή πόυ εόχει επιλεγειό απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό  ως λόόγός απόκλεισμόυό .
168  Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
169 Πρβλ. αό ρθρό 93 τόυ ν. 4412/2016.
170 Πρβλ. αό ρθρό 165 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
171 Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να πρόβλεόπόυν στα εόγγραφα τής συό μβασής όό τι, κατόό πιν αιτήό ματός

τόυ υπεργόλαό βόυ και εφόό σόν ή φυό σή τής συό μβασής τό επιτρεόπει, ή αναθεότόυσα αρχήό  καταβαό λλει
απευθειόας στόν υπεργόλαό βό τήν αμόιβήό  τόυ για τήν εκτεόλεσή πρόμήό θειας,  υπήρεσιόας ήό  εόργόυ,
δυναό μει  συό μβασής  υπεργόλαβιόας  με  τόν  αναό δόχό.  Στήν  περιόπτωσή  αυτήό ,  στα  εόγγραφα  τής
συό μβασής καθόριόζόνται τα ειδικόό τερα μεότρα ήό  όι μήχανισμόιό πόυ επιτρεόπόυν στόν κυό ριό αναό δόχό
να εγειόρει αντιρρήό σεις ως πρός αδικαιόλόόγήτες πλήρωμεός, καθωό ς και όι ρυθμιόσεις πόυ αφόρόυό ν
αυτόό ν τόν τρόό πό πλήρωμήό ς.  Στήν περιόπτωσή αυτήό  δεν αιόρεται ή ευθυό νή τόυ κυό ριόυ αναδόόχόυ.
Συμπλήρωό νεται αναλόόγως.

172   Πρβλ. αό ρθρό 58 τόυ ν. 4412/2016 
173  Πρβλ αό ρθρό 176 ν. 4412/2016. Στα εόγγραφα τής συό μβασής, για εόργα πρόυϋ πόλόγισμόυό  ανωό τερόυ 

των δεόκα εκατόμμυριόων (10.000.000) ευρωό , μπόρειό να εγκριθειό και να περιλήφθειό ρήό τρα περιό 
διαιτήτικήό ς επιόλυσής καό θε διαφόραό ς πόυ πρόκυό πτει σχετικαό  με τήν εφαρμόγήό , τήν ερμήνειόα ήό  τό 
κυό ρός τής συό μβασής. Για εόργα κατωό τερόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό , απαιτειόται για τή συμπεριόλήψή 
αντιόστόιχής ρήό τρας ή συό μφωνή γνωό μή τόυ αρμόό διόυ τεχνικόυό  συμβόυλιόόυ. Μπόρειό να τεθειό στό 
σήμειόό αυτόό  ήό  στήν ΕΣΥ. Στα συμβατικαό  τευό χή πόυ εόχει περιλήφθειό ρήό τρα περιό διαιτήτικήό ς 
επιόλυσής, δυό ναται να πρόβλεόπεται σταό διό συμβιβαστικήό ς επιόλυσής καό θε διαφόραό ς, πόυ πρόήγειόται
τής πρόσφυγήό ς στή διαιτήσιόα 



174  Στό παρόό ν σήμειόό τής Διακήό ρυξής ήό  στήν ΕΣΥ μπόρειό να τεθειό ρήταό  ή πρόό βλεψή για τή συό στασή 
κατασκευαστικήό ς κόινόπραξιόας, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 165 παρ. 4-6 τόυ 
ν. 4412/2016.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr 
{21PROC009326937}

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998396742
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.agan.gov.gr
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Οδός και αριθμός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ. κωδ.: 13561
Αρμόδιος επικοινωνίας: Γ. ΕΡΜΙΔΗ, Ι ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
Τηλέφωνο: 2132023625
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: meletes@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.
Α.Κ. στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017
Σύντομη περιγραφή:
Εργασίες συντήρησης/επισκευής/αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
λειτουργούντων Β/Φ Σταθμών ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Α.Μ. 120/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία 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;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού με γνώμονα την ασφαλή και λειτουργική χρήση όλων
των  λειτουργούντων  Δημοτικών  Β/Φ  Σταθμών  από  το  σύνολο  των  χρηστών  (παιδιά,  γονείς,
εκπαιδευτικό  προσωπικό,  προσωπικό  υποστήριξης),  εκτελεί  σε  συνεχή  ετήσια  βάση  εργασίες
επισκευής και συντήρησης των κτιρίων, είτε με το Τεχνικό του Συνεργείο, στην έκταση που αυτό
μπορεί να ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις συγκεκριμένων εργασιών, είτε  με  σύναψη συμβάσεων με
Εργολήπτες Δημοσίων Εργων (Ε.Δ.Ε.).

Η παρούσα μελέτη αφορά κυρίως εργασίες συντήρησης/επισκευής/αποκατάστασης των κτιριακών
εγκαταστάσεων των λειτουργούντων Β/Φ Σταθμών ιδιοκτησίας του Δήμου και συγκεκριμένα στους
1ο Β/Φ Σταθμό Δ.Κ.Κ. (Αλεξάνδρας και Καρβούνη), 2ο Β/Φ Σταθμό Δ.Κ.Α.Α. (Κωστή Παλαμά &
Μεγ.Αλεξάνδρου-Ανάκασα), 3ο Β/Φ Σταθμό Δ.Κ.Α.Α. (Λ.Δημοκρατίας 63-Κέντρο), 4ο Β/Φ Σταθμό
Δ.Κ.Α.Α. (Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου και Καζαντζάκη-Μυκονιάτικα) και 5ο Β/Φ Σταθμό Δ.Κ.Α.Α.
(Αρτης και Κωνσταντινουπόλεως-Ανάκασα).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε κάθε Β/Φ Σταθμό θα έχουν ως στόχο την προσαρμογή των

κτιριακών εγκαταστάσεων στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017).

Προβλέπονται εργασίες ανακαίνισης των χώρων υγιεινής με επένδυση τοίχων και δαπέδων με
πλακίδια πορσελάνης, αντικατάσταση των ειδών υγιεινής και των λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων
στην έκταση που αυτό απαιτείται.

Ανάλογες  εργασίες  θα  πραγματοποιηθούν  και  στους  χώρους  της  κουζίνας,  της  αποθήκης
τροφίμων, του πλυντηρίου-σιδερωτηρίου, ακαθάρτων κ.λ.π.

Τα  δάπεδα  των  χώρων απασχόλησης,  ύπνου,  φαγητού  και  κυκλοφορίας  των  παιδιών,  όπου
απαιτείται,  θα επιστρωθούν με υλικά αντιολισθηρά, ζεστά στην αφή και στην όψη, μη τοξικά, να
καθαρίζονται  εύκολα  και  να  είναι  ηχοαπορροφητικά,  ενώ  προβλέπεται  η  ανακαίνιση  εξωτερικών
χρωματισμών  και  εσωτερικοί  χρωματισμοί  στην  έκταση  που  αυτοί  είναι  απαραίτητοι  λόγω
προβλημάτων υγρασιών, ρηγματώσεων κ.λ.π.

Στα  ανοίγματα  των  χώρων αυτών,  στα  κλιμακοστάσια,  στα  στηθαία/κιγκλιδώματα  εξωστών
κ.λ.π.  θα κατασκευαστούν προστατευτικές  διατάξεις-κατασκευές  (μπάρες,  κιγκλιδώματα κ.λ.π.),  οι
οποίες δεν θα αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12εκ. και θα εξασφαλίζουν ύψος προστασίας
τουλάχιστον 1,50μ.

Στα  κλιμακοστάσια,  εσωτερικών  και  εξωτερικών  χώρων  όπου  χρειάζεται  θα  τοποθετηθούν
αντιολισθητικές ταινίες στις ακμές των βαθμίδων.

Οι υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένοι ή επενδυμένοι με ειδική μεμβράνη
και να φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήμανση.

Τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης των κτιρίων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση
εσωτερική θερμοκρασία 18οC  όταν η εξωτερική είναι 0οC  και κατάλληλη θερμοκρασία κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Οπου απαιτείται θα γίνει συντήρηση/επισκευή/ενίσχυση των εγκαταστημένων
συστημάτων (δίκτυα, σώματα κ.λ.π.).

Στα  δώματα,  όπου  υπάρχουν  προβλήματα  υγρασιών,  θα  γίνεται  έλεγχος  ρύσεων  και  όπου
απαιτείται τοπικές αποκαταστάσεις με πολυμερικά ή με μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά μη
συρρικνούμενα  κονιάματα.  Θα  γίνεται  επισκευή/συμπλήρωση  ή  πλήρης  ανακατασκευή  των
περιθωρίων δώματος (λούκια) σε όλες τις συναρμογές οριζόντιων – κάθετων επιφανειών. Θα γίνεται
επίστρωση με  ελαστομερείς  μεμβράνες  στην έκταση που απαιτείται  και  διαμόρφωση της  τελικής
επιφάνειας ανάλογα με τη χρήση της (επισκέψιμο δώμα ή μη).

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα απαιτητικά σημεία των υδρορροών. Θα τοποθετούνται ειδικά
τεμάχια υδρορροών, αφού προηγηθούν οι τυχόν απαραίτητες εργασίες για την πλήρη εφαρμογή των
νέων εξαρτημάτων.
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Η επίπλωση  των  σταθμών  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλη  για  την  ηλικία  των  παιδιών  που
φιλοξενούν, να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με υλικά μη τοξικά, να είναι ελαφρά και χωρίς
οξείες  γωνίες.  Ανάλογα  με  τις  ανάγκες/ελλείψεις  του  κάθε  σταθμού  θα  γίνεται  η  απαραίτητη
προσαρμογή των επίπλων (ράφια, συρταριέρες, ερμάρια κ.λ.π.) στις απαιτούμενες προδιαγραφές ή θα
αντικαθίστανται/συμπληρώνονται με καινούρια. 

Επίσης  όπου υπάρχουν οξείες  γωνίες,  αιχμηρές  ακμές  κ.λ.π.,  είτε  σε  έπιπλα είτε  σε δομικά
στοιχεία,  που  δεν  μπορεί  να  αμβλυνθούν,  θα  τοποθετηθούν  αφρώδη  προστατευτικά,  γωνίες  ή
επενδύσεις, από υψηλής αντοχής υλικό σε διάφορα χρώματα, αδιάβροχο, βραδύκαυστο, ηχομονωτικό,
αντιβακτηριακό, πιστοποιημένο E.V.A. material.

Οι  περιβάλλοντες  χώροι  των  κτιρίων  των  Σταθμών  και  οι  υπαίθριοι  και  ημιυπαίθριοι  που
χρησιμοποιούνται  ως  προαύλειοι  χώροι,  είναι  ιδιαίτερης  σημασίας  για  τη  λειτουργία  του  κάθε
σταθμού και θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές και ολοκληρωμένες ενέργειες παρέμβασης.

Σε τμήμα των υπαίθριων χώρων πρέπει να εξασφαλίζεται σκίαση τους ζεστούς μήνες και κατά
το δυνατόν να προστατεύονται από δυνατούς ανέμους ή δημιουργία ρευμάτων.

Επιθυμητή είναι, όπου δεν υφίσταται, η δημιουργία πρασίνου και παιδικής χαράς, ο εξοπλισμός
της  οποίας  θα  είναι  ειδικά  σχεδιασμένος  για  ατομικό  ή  ομαδικό παιχνίδι  και  θα  πρέπει  να  είναι
ασφαλής και κατάλληλος για την ηλικία των παιδιών.

Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
71, ενώ τα όργανα και οι κατασκευές καθώς και οι επιφάνειες πτώσης θα πρέπει  να πληρούν τις
αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ.

Η  τήρηση  των  απαιτήσεων  των  προαναφερομένων  προτύπων  ή  προδιαγραφών  ασφαλείας
πιστοποιείται  από  τους  αναγνωρισμένους  φορείς  του  άρθρου  11  της  υπ'  αριθμ.  28492/2009
(Φ.Ε.Κ.931/τ.Β'/2009) υπουργικής απόφασης.

Στη διαμόρφωση του υπαίθριου/ημιυπαίθριου χώρου θα πρέπει να αποφεύγονται τα σκαλιά και
να χρησιμοποιούνται  κατά το δυνατόν ράμπες.  Αν υπάρχουν σκαλιά ή μεγάλες  ανισοσταθμίες  θα
πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα 

Οι εργασίες παρέμβασης στους υπαίθριους/ημιυπαίθριους χώρους των Σταθμών θα είναι κυρίως
εργασίες  δημιουργίας/ενίσχυσης  πρασίνου,  επισκευή/αντικατάσταση  συστημάτων  άρδευσης,
οριοθέτησης των χώρων διαφορετικών δραστηριοτήτων, δαπεδοστρώσεις (πλάκες, δάπεδα ασφαλείας
κ.λ.π.) με τις κατάλληλες υποβάσεις τους, επισκευή/αντικατάσταση συστημάτων σκίασης (πέργκολες,
κιόσκια, στέγαστρα), εξοπλισμός παιδικής χαράς, ενίσχυση περίφραξης κ.λ.π.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:

1. Λόγω της φύσης του έργου, θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο
λειτουργίας των Β/Φ Σταθμών και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και τη μη
ενόχληση των παιδιών, των γονέων τους και του προσωπικού των Σταθμών. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι  αρκετές  εργασίες  θα  απαιτηθεί  να  γίνουν  και  μετά  την  λήξη  του  ωραρίου  λειτουργίας  των
Σταθμών ή κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του, όλες τις αναγκαίες άδειες. 

2. ∆εν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον προαύλειο χώρο ή
σε κάποιο άλλον χώρο του κάθε Σταθμού. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα
πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. Όταν
εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σταθμών θα πρέπει να λαμβάνονται από τον
ανάδοχο  όλα  τα  απαιτούμενα  από  την  νομοθεσία  μέτρα  ασφαλείας  και  να  υπάρχει  συνεχής
συνεννόηση με τους υπευθύνους των Σταθμών για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα. 

3. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης παιδιών,
γονέων και  προσωπικού θα  πρέπει  να είναι  καθημερινά  καθαροί  και  προσπελάσιμοι  και  απόλυτα
ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των Σταθμών.
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4. Πριν την έναρξη των εργασιών θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία προς έγκριση από τον
ανάδοχο  τα  πιστοποιητικά  των  υλικών  που  θα  χρησιμοποιήσει  (χρώματα  οικολογικά,  πλαστικά
δάπεδα,  δάπεδα  ασφαλείας,  μεμβράνες  υαλοπινάκων,  ασφαλτόπανα,  στεγανωτικά  υλικά,  υλικά
σφράγισης,  όργανα  παιδικής  χαράς  κ.λ.π.),  από  τα  οποία  θα  προκύπτει  η  εκπλήρωση  των
απαιτούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ο ανάδοχος
θα δηλώνει το συνεργείο που θα χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή των δαπέδων ασφαλείας, των
πλαστικών δαπέδων, των μονώσεων, των οργάνων παιδικής χαράς και θα παρέχει την κατ’ελάχιστον
απαιτούμενη εγγύηση των εργασιών αυτών, ανάλογα με τη φύση τους. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με
τις περιγραφόμενες απαιτήσεις στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

5. Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)  που  θα  προκύψουν  από  το  παρόν  έργο,  θα  πρέπει  να  ακολουθείται  η  προβλεπόμενη
διαδικασία της Κ.Υ.Α. 36259/1757/ε103/2010 «Μέτρα όροι και προγράμματα για την εναλλακτική
διαχείριση  των  αποβλήτων  από  εκσκαφές  κ.λπ.  (ΑΕΚΚ)»  (ΦΕΚ  1312Β/24-08-2010)  για  την
εναλλακτική διαχείριση. 

Βάσει του άρθρου 7 παρ. 3, εδ. Β της παραπάνω Υ.Α. η διαχείριση της περίσσειας υλικών
εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα:

-- είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

--είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου

Ο ανάδοχος μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει,
στην Υπηρεσία που επιβλέπει  το έργο,  βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Το  κόστος  για  την  πληρωμή των  τελών  διαχείρισης  στον  εγκεκριμένο  φορέα  εναλλακτικής
διαχείρισης, προβλέπεται ως μέρος των απολογιστικών στον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου. Η
δαπάνη θα προκύπτει  από τα προσκομιζόμενα παραστατικά του συστήματος υποδοχής και δεν θα
περιλαμβάνει Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%. 

Η  σύvταξη  τoυ  προϋπολογισμού  της  μελέτης  του  έργου  έγινε  βάσει  του  άρθρου  53  του
Ν.4412/16  (ΦΕΚ-147Α/8-8-16):  Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου θα
εκτελεστεί το σύνολο της σύμβασης.

Ο Π/Υ των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά και αναθεώρηση
ανέρχεται στις 569.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α. 24%.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει κατά 250.000€ από την επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ
6ΨΩΒ465ΧΘ7-ΙΣΛ), κατά 85.000€ από την ενταγμένη Πράξη ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (ΑΔΑ Ω74146ΜΤΛΡ-Υ2Θ) με δικαιούχο την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και το υπόλοιπο ποσό από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου, σύμφωνα και με
την υπ’αρ.  455/2018 απόφαση Δ.Σ.  (ΑΔΑ ΩΧΙΦΩ62-6ΘΕ).  Οι  δαπάνες  αυτές  θα βαρύνουν τους
εγγεγραμμένους στον Π/Υ του Δήμου ο.ε. 2021, κ.α. 60.7311.0006 και 60.6261.0001, ενώ η δαπάνη
της ίδιας συμμετοχής του Δήμου θα εγγραφεί στον Π/Υ ο.ε. 2022. 

Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021 Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

1ος Β/Φ Σταθμός Καματερού

Ο 1ος Β/Φ Σταθμός της  Δ.Κ.Κ. στεγάζεται  σε ένα ιδιόκτητο ισόγειο κτίριο  με υπόγειο και
εσωτερικό όροφο-εξώστη επί των οδών Καρβούνη και Σκοπέλου (Κέντρο Καματερού), για το οποίο
έχει εκδοθεί η με αρ.867/2001 οικοδομική άδεια. (Βλ. συνοδευτική φωτογραφική τεκμηρίωση)

Σχεδόν σε όλα τα ανοιγόμενα παράθυρα δεν ικανοποιείται η απαίτηση του 1.50μ από το επίπεδο
πρόσβασης,  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.99/2017  για  αυτό  θα  τοποθετηθούν  μπάρες-κιγκλιδώματα
ασφαλείας  στην  εξωτερική  πλευρά  ώστε  να  μην  αναιρείται  η  λειτουργία  του  παραθύρου.  Θα
προβλεφθεί  ένα μοτίβο κιγκλιδώματος  με  κάποιο σχέδιο και  χρωματισμούς.  Το τελικό σχέδιο θα
λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας πριν την τοποθέτηση του.

Σε  όλες  τις  υαλόθυρες  και  στη  τζαμαρία  του  κάτω  επιπέδου,  θα  τοποθετηθούν  μεμβράνες
ασφαλείας σε όλο το ύψος, ενώ σε όλα τα παράθυρα, συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου στους
χώρους χρήσης, θα τοποθετηθούν κινητές σίτες. 

Το  κτίριο  διαθέτει  ένα  κεντρικό  κλιμακοστάσιο  με  μαρμαροστρωμένες  βαθμίδες  και  δύο
σιδηρές  κλίμακες  με  ξύλινες  βαθμίδες  προς  τον  εσωτερικό  όροφο-εξώστη,  όπου  υπάρχουν  δύο
αίθουσες  ύπνου.  Σε όλες  τις  βαθμίδες  θα τοποθετηθούν στα πατήματα διατάξεις  αντιολισθητικών
υλικών. Στο κεντρικό κλιμακοστάσιο το στηθαίο γύρω από το φανάρι δεν ικανοποιεί το απαιτούμενο
ύψος  (1.50μ)  οπότε  θα  τοποθετηθεί  ανοξείδωτος  χειρολισθήρας  έτσι  ώστε  να  ικανοποιούνται  οι
απαιτήσεις των κατασκευαστικών διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ.99/2017. Ομοίως στις δύο σιδηρές
κλίμακες θα γίνει προσθήκη σιδηροσωλήνα ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη ανύψωση. Τα ξύλινα
πορτάκια ασφαλείας στις εισόδους των δύο κλιμάκων θα αντικατασταθούν με παρόμοια, ύψους 1.50μ,
ενώ τα υπάρχοντα θα αποξηλωθούν μετά προσοχής και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.

Σε όλους τους χώρους απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών το δάπεδο
είναι επιστρωμένο με κεραμικά πλακίδια και τμηματικά έχουν τοποθετηθεί από το προσωπικό του
Σταθμού κομμάτια πλαστικού δαπέδου ή μοκέτας. Ολοι οι χώροι αυτοί θα επιστρωθούν με πλαστικά
δάπεδα σύγχρονων προδιαγραφών και θα γίνει κάλυψη των σοβατεπιών με ξύλινα.

Επίσης  όλοι  οι  χώροι  αυτοί  είναι  βαμμένοι  με  χαρούμενους  χρωματισμούς  με  παιδικές
παραστάσεις και καθαρίζονται εύκολα. Σημειακά όμως έχουν παρουσιαστεί τριχοειδείς ρηγματώσεις
και “φουσκώματα” οπότε τοπικά κάποιες τοιχοποιίες χρήζουν ανακαίνισης χρωματισμών, στις οποίες
θα προηγηθεί αρμολόγημα με κατάλληλα υλικά στις θέσεις των ρηγματώσεων.

Στις  οξείες  γωνίες  και  αιχμηρές  ακμές,  που  υπάρχουν  κυρίως  σε  ερμάρια  κάλυψης  Η/Μ
εγκαταστάσεων θα τοποθετηθούν αφρώδη προστατευτικά ακμών.

Στα wc κάποια δοχεία πλύσης (καζανάκια) χρειάζονται αντικατάσταση των μηχανισμών τους ή
και ολική αντικατάσταση τους. Επίσης όπου απαιτείται θα γίνει αντικατάσταση/ επισκευή/ προσθήκη
σε  ρευματοδότες  και  διακόπτες,  αντικαταστάσεις/προσθήκες  κάποιων  χειρολαβών  και   επισκευές
τοπικών βλαβών σε διάφορα κουφώματα. 

Ο Σταθμός διαθέτει έναν ημιυπαίθριο χώρο στον οποίον υπάρχουν φορητά πλαστικά παιχνίδια
πολλών ετών και είναι επιστρωμένος με μοκέτα η οποία παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. Θα γίνει
αντικατάσταση  της  με  δάπεδα  ασφαλείας  και  προμήθεια  πλαστικού  παιδικού  τραπεζοπάγκου,
πλαστικής τραμπάλας νηπίων, πλαστικής τσουλήθρας νηπίων και πλαστικό σπιτάκι νηπίων. Επίσης
στα ξύλινα υποστυλώματα της κεραμοσκεπής θα τοποθετηθούν αφρώδη προστατευτικά σε ύψος έως
1,50μ,  σε  αντικατάσταση  της  μοκέτας  η  οποία  τα  περιβάλλει.  Παρόμοια  αφρώδη  προστατευτικά
ακμών  θα  τοποθετηθούν  στα  χαμηλά  ημικυκλικά  περβάζια  παραθύρων,  εξωτερικά  της  μεγάλης
αίθουσας του Σταθμού.

Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών χρήζει η περίφραξη και η εξωτερική τοιχοποιία λόγω
παλαιότητας των χρωματισμών και τοπικών υγρασιών. Στις θέσεις όπου παρουσιάζεται αποσάθρωση
του επιχρίσματος θα προηγείται η καθαίρεση του, θα εφαρμόζονται επισκευαστικά κονιάματα και θα
ακολουθεί ο χρωματισμός. Επίσης θα αντικατασταθεί και η πινακίδα ονοματοδοσίας του Σταθμού με
νέα  επιγραφή  ανάλογων  διαστάσεων  και  εικαστικό  θέμα  σύμφωνα  με  την  επιλογή  του/της
υπεύθυνου/νης του Σταθμού και την έγκριση από την Υπηρεσία κατόπιν προτάσεων του Αναδόχου.
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Ο Περιβάλλων χώρος του Σταθμού διαθέτει υποτυπώδη πεπαλαιωμένο εξοπλισμό και ελάχιστη
φύτευση. Ο υπάρχον εξοπλισμός θα αποξηλωθεί και θα χωροθετηθεί παιδική χαρά, σύμφωνα με το
συνημμένο  σχέδιο,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  αυτοκινούμενο  μύλο  παίδων,  ξύλινες  διθέσιες
τραμπάλες,  παιχνίδια  ελατηρίου  τύπου  “ζωάκι”  και  σύνθετο  παιχνίδι  τύπου  “κάστρο”  με  τα
κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας σε υπόβαση από σκυρόδεμα, στην έκταση που απαιτείται  για  κάθε
όργανο.  Η υπόλοιπη  επιφάνεια  θα  διαστρωθεί  με  συνθετικό  χλοοτάπητα  όπως  περιγράφεται  στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Η τελική επιλογή των οργάνων και των δαπέδων ασφαλείας θα γίνει με την έγκριση της 
Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις περιγραφόμενες απαιτήσεις στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης.

Πριν  τις  εργασίες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου,  θα  κατατεθεί  από  τον  ανάδοχο
πλήρης υψομετρική αποτύπωση του χώρου και πλήρης πρόταση για τη διαμόρφωση του με τα νέα
υψόμετρα και τη χωροθέτηση των λειτουργιών του, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη απορροή των
ομβρίων υδάτων στις θέσεις αποχέτευσης τους, για να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Ο πλακοστρωμένος διάδρομος που οδηγεί από την αυλόπορτα στην είσοδο του κτιρίου είναι στο
μεγαλύτερο μέρος του και αυτός επιστρωμένος με μοκέτα η οποία παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές.
Θα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και θα γίνει εκ νέου επίστρωση μοκέτας που θα καλύπτει όλο το μήκος
του.

Τέλος θα γίνει και ενίσχυση πρασίνου σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου που θα έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
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2ος Β/Φ Σταθμός Αγίων Αναργύρων

Ο 2ος Β/Φ Σταθμός της Δ.Κ.Α.Α. στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο διώροφο κτίριο με υπόγειο επί
των οδών Κωστή Παλαμά & Μεγ.Αλεξάνδρου (Ανάκασα), για το οποίο έχει εκδοθεί η με αρ.6/11-01-
2013 οικοδομική άδεια. (Βλ. συνοδευτική φωτογραφική τεκμηρίωση)

Σχεδόν σε όλα τα ανοιγόμενα παράθυρα δεν ικανοποιείται η απαίτηση του 1.50μ από το επίπεδο
πρόσβασης,  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.99/2017  για  αυτό  θα  τοποθετηθούν  μπάρες-κιγκλιδώματα
ασφαλείας  στην  εξωτερική  πλευρά  ώστε  να  μην  αναιρείται  η  λειτουργία  του  παραθύρου.  Θα
προβλεφθεί  ένα μοτίβο κιγκλιδώματος  με  κάποιο σχέδιο και  χρωματισμούς.  Το τελικό σχέδιο θα
λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας πριν την τοποθέτηση του.

Σε όλες τις υαλόθυρες θα τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας σε όλο το ύψος, ενώ σε όλα τα
παράθυρα, συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου στους χώρους χρήσης, θα τοποθετηθούν κινητές
σίτες.

Στα κλιμακοστάσια θα ενισχυθεί το κιγκλίδωμα τους ώστε να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος
(1.50μ). Στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει άμεση πρόσβαση από τα παιδιά σε όλες τις θέσεις εισόδου
των κλιμάκων στους ορόφους θα τοποθετηθούν ξύλινα πορτάκια, με σχέδια και παραστάσεις, ύψους
1.50μ  τα  οποία  θα  ασφαλίζουν.  Επίσης  ενίσχυση  καθ’ύψος  χρειάζεται  και  το  κιγκλίδωμα  στο
εσωτερικό αίθριο του ορόφου το οποίο έχει ύψος 1,10μ.

Τα  κιγκλιδώματα  των  εξωστών/ημιυπαίθριων  χώρων,  στο  ισόγειο  και  στον  όροφο,  θα
ενισχυθούν ώστε να αποκτήσουν το απαιτούμενο ύψος (1.50μ). Επίσης στους εξώστες/ημιυπαίθριους
του ορόφου στις θέσεις τερματισμού των κιγκλιδωμάτων πλησίον των δομικών στοιχείων του κτιρίου
χρειάζεται ενίσχυση προκειμένου το διάκενο να είναι μικρότερο των 12εκ.

Στην οροφή του Α’ ορόφου, κυρίως πλησίον των στηθαίων και της περιοχής των υδρορροών,
υπάρχουν έντονα τοπικά προβλήματα υγρασιών. Θα γίνουν τοπικές αποκαταστάσεις με πολυμερικά ή
με μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά μη συρρικνούμενα κονιάματα και σφραγιστικά υλικά και θα
ακολουθήσει αποκατάσταση των χρωματισμών των δομικών στοιχείων σε τέτοια έκταση ώστε να μην
παρουσιάζονται  διχρωμίες  και  ασυνέχειες  στις  τελικές  επιφάνειες  των  στοιχείων  παρέμβασης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα απαιτητικά σημεία των υδρορροών όπου θα τοποθετηθούν ειδικά
τεμάχια υδρορροών, αφού προηγηθούν οι τυχόν απαραίτητες εργασίες για την πλήρη εφαρμογή των
νέων εξαρτημάτων.

Επίσης  θα  γίνει  ανακαίνιση  εξωτερικών  χρωματισμών  στις  επιφάνειες  που  παρουσιάζουν
αποφλοιώσεις κυρίως λόγω της ανερχόμενης υγρασίας.

Στα wc κάποια δοχεία πλύσης (καζανάκια) χρειάζονται αντικατάσταση των μηχανισμών τους. Η
επάρκεια  των  wc  σε  πλήθος  λεκανών  δεν  είναι  ικανοποιητική  όπως  διαπιστώνεται  από  την
καθημερινότητα  του  Σταθμού.  Υπάρχει  η  δυνατότητα  προσθήκης  μίας  λεκάνης  στο  χώρο
αλλαγών/λουτρού/wc του τομέα Α στο ισόγειο.

Η κουζίνα του Σταθμού, στην οποία γίνεται καθημερινά η παρασκευή του φαγητού, λειτουργεί
στο υπόγειο σε άμεση επαφή με το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και έχει επιφάνεια 14.20Μ2. Το
αναβατόριο τροφίμων που υπάρχει  έχει  μικρή επιφάνεια  και  χρησιμοποιείται  περιορισμένα ενώ η
μεταφορά των γευμάτων στην τραπεζαρία του ισογείου γίνεται κατά κύριο λόγο με τρέιλερ μέσω του
ανελκυστήρα του κτιρίου. Επίσης λόγω της άμεσης γειτνίασης της κουζίνας με το χώρο στάθμευσης,
έχει αποφασιστεί από τους υπεύθυνους του Σταθμού, για λόγους υγιεινής, να μην χρησιμοποιείται το
υπόγειο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων.

Θα γίνει μεταφορά του χώρου παρασκευής του φαγητού στον χώρο κουζίνας του ισογείου το
εμβαδόν  της  οποίας  είναι  15,19Μ2.  Θα  γίνει  αναδιαρρύθμιση  των  υπαρχόντων  ερμαρίων  και
προσθήκη νέων προκειμένου να ενσωματωθούν η επαγγελματική κουζίνα, το πλυντήριο πιάτων και το
ψυγείο.  Για το τελευταίο (ψυγείο) θα γίνει  προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου γιατί το υπάρχουν
είναι οικιακού τύπου και δεν επαρκεί. Στον χώρο κουζίνας του υπογείου θα μεταφερθεί η αποθήκη
τροφίμων, η μεταφορά των οποίων στην κουζίνα του ισογείου θα γίνεται μέσω του αναβατορίου, ενώ
έτσι θα μπορεί να λειτουργήσει και το υπόγειο ως χώρος στάθμευσης.

Α.Μ. 120/2021 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                              σελίδα  3



Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

Σε όλους τους χώρους όπου θα γίνουν παρεμβάσεις θα ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των
δομικών και λοιπών στοιχείων, όπου απαιτείται και ανακαίνιση των χρωματισμών τους.

Επίσης  απαιτούνται  αντικαταστάσεις/προσθήκες  κάποιων  χειρολαβών  και  κάποιες  λίγες
επισκευές τοπικών βλαβών σε διάφορα κουφώματα.

Θα γίνει έλεγχος του αυτόματου συστήματος υπερχείλισης, που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο
του  Σταθμού,  για  την  ακριβή  διάγνωση  της  βλάβης  που  προκαλεί  διαρροή  υδάτων.  Θα  γίνει
καθαρισμός του φρεατίου και αποκατάσταση της φθοράς του δαπέδου περιμετρικά του φρεατίου. Θα
παραδοθεί  έκθεση τεκμηρίωσης της υπάρχουσας βλάβης,  λεπτομερής περιγραφή του τρόπου
αποκατάστασης και ανάλυση δαπάνης αποκατάστασης, με τις προβλέψεις όλων των απαιτούμενων
προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν οι εργασίες αποκατάστασης και τα υλικά/εξαρτήματα που θα
ενσωματωθούν.

Για τη δυνατότητα παιχνιδιού στους ημιυπαίθριους χώρους του Σταθμού θα γίνει προμήθεια
πλαστικής τραμπάλας νηπίων, πλαστικής τσουλήθρας νηπίων και πλαστικό σπιτάκι νηπίων. 

Επίσης  θα  αντικατασταθεί  και  η  πινακίδα  ονοματοδοσίας  του  Σταθμού  με  νέα  επιγραφή
ανάλογων  διαστάσεων  και  εικαστικό  θέμα  σύμφωνα  με  την  επιλογή  του/της  υπεύθυνου/νης  του
Σταθμού και την έγκριση από την Υπηρεσία κατόπιν προτάσεων του Αναδόχου.

Στον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού υπάρχουν δύο περιοχές παιδικής χαράς με όργανα πυκνά
τοποθετημένα  τα  οποία  θα  αποξηλωθούν  με  προσοχή  και  θα  παραδοθούν  στο  Δήμο.  Στους  έξι
ξύλινους καθιστικούς πάγκους θα γίνει ανακαίνιση χρωματισμού με βερνικόχρωμα. Επίσης στους δύο
αυτούς χώρους υπάρχουν χτιστές βρύσες που παρουσιάζουν οξείες ακμές και γωνίες οι οποίες πρέπει
να  αμβλυνθούν,  ενώ  σε  όλα  τα  προεξέχοντα  φρεάτια  θα  γίνει  μία  περιμετρική  σκυροδέτηση  με
επικλινές επίπεδο για την άμβλυνση των ακμών τους. 

Στα υποστηλώματα της σιδηράς κατασκευής στον μεγάλο ημιυπαίθριο του ισογείου πρέπει να
τοποθετηθούν προστατευτικά σε ύψος έως 1,50μ, διότι είναι σχήματος διπλού Τ με οξείες ακμές των
πελμάτων τους και εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού.

Οι  ιστοί  των  φωτιστικών  του  αύλειου  έχουν  τεθεί  εκτός  λειτουργίας  επειδή  προκαλούν
βραχυκύκλωμα. Θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση της βλάβης τους.

Η μεταλλική ανεμόσκαλα για την πρόσβαση στο δώμα παραβιάζεται συνεχώς από άτομα κυρίως
τις  νύχτες  προκαλώντας  διάφορα  προβλήματα,  επειδή  είναι  εύκολη  η  πρόσβαση  από  την  οδό
Κ.Παλαμά λόγω της ανισοσταθμίας μεταξύ του δρόμου και του περιβάλλοντος χώρου του σταθμού
στη θέση αυτή. Θα γίνει μία ενίσχυση καθ’ύψος του κιγκλιδώματος της περίφραξης με λάμες τύπου
λόγχης και μία ενίσχυση της διάταξης ασφαλείας εισόδου στην ανεμόσκαλα.

Στο παρτέρι κατά μήκος του Ανώνυμου Πεζόδρομου θα τοποθετηθούν κάθετα στην περίφραξη
κιγκλιδώματα  ύψους  1,50μ  με  ανοιγόμενς  θύρες,  στα  δύο  άκρα  του  ώστε  να  μην  είναι  εύκολα
προσβάσιμο για τα παιδιά από το χώρο της κεντρικής εισόδου του Σταθμού και  από τον μεγάλο
ημιυπαίθριο-αύλειο του ισογείου.

Στον  περιβάλλοντα  χώρο  κατά  μήκος  της  οδού  Κ.Παλαμά  θα  χωροθετηθεί  παιδική  χαρά,
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, και θα περιλαμβάνει αυτοκινούμενο μύλο παίδων, ξύλινη διθέσια
τραμπάλα και παιχνίδια ελατηρίου τύπου “ζωάκι” με τα κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας σε υπόβαση
από σκυρόδεμα, στην έκταση που απαιτείται για κάθε όργανο. Η υπόλοιπη επιφάνεια θα διαστρωθεί
με συνθετικό χλοοτάπητα όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Η  τελική  επιλογή  των  οργάνων  και  των  δαπέδων  ασφαλείας  θα  γίνει  με  την  έγκριση  της
Υπηρεσίας.  Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις  περιγραφόμενες απαιτήσεις στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών της μελέτης.

Πριν  τις  εργασίες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου,  θα  κατατεθεί  από  τον  ανάδοχο
πλήρης υψομετρική αποτύπωση του χώρου και πλήρης πρόταση για τη διαμόρφωση του με τα νέα
υψόμετρα και τη χωροθέτηση των λειτουργιών του, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη απορροή των
ομβρίων υδάτων στις θέσεις αποχέτευσης τους, για να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Τέλος θα γίνει και ενίσχυση πρασίνου σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου που θα έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
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3ος Β/Φ Σταθμός Αγίων Αναργύρων

Ο 3ος Β/Φ Σταθμός της Δ.Κ.Α.Α. στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο διώροφο κτίριο με υπόγειο επί
της Λ.Δημοκρατίας 63, για το οποίο έχει εκδοθεί η με αρ.1509/19-10-2007 οικοδομική άδεια.  (Βλ.
συνοδευτική φωτογραφική τεκμηρίωση)

Σε  όλα  τα  ανοιγόμενα  παράθυρα  δεν  ικανοποιείται  η  απαίτηση  του  1.50μ  από  το  επίπεδο
πρόσβασης,  του  άρθρο  4  του  Π.Δ.99/2017  για  αυτό  θα  τοποθετηθούν  μπάρες-κιγκλιδώματα
ασφαλείας  στην  εξωτερική  πλευρά  ώστε  να  μην  αναιρείται  η  λειτουργία  του  παραθύρου.  Θα
προβλεφθεί  ένα μοτίβο κιγκλιδώματος  με  κάποιο σχέδιο και  χρωματισμούς.  Το τελικό σχέδιο θα
λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας πριν την τοποθέτηση του.

Σε όλες τις υαλόθυρες θα τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας σε όλο το ύψος. Στην τζαμαρία
του  1ου  ορόφου  θα  τοποθετηθούν  και  μπάρες-κιγκλιδώματα  ασφαλείας  έως  το  ύψος  του  1.50μ.
Επίσης  σε  όλα  τα  παράθυρα,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  υπογείου  στους  χώρους  χρήσης,  θα
τοποθετηθούν κινητές σίτες. 

Στα κλιμακοστάσια θα τοποθετηθούν στα πατήματα των βαθμίδων διατάξεις αντιολισθητικών
υλικών. Τα στηθαία γύρω από το φανάρι των κλιμακοστασίων δεν ικανοποιούν το απαιτούμενο ύψος
(1.50μ) οπότε θα τοποθετηθούν ανοξείδωτοι χειρολισθήρες έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
των κατασκευαστικών διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ.99/2017. Επίσης από την πλευρά του τοίχου
θα τοποθετηθούν σε όλο το ανάπτυγμα των κλιμάκων ανοξείδωτοι χειρολισθήρες σε ύψος κατάλληλο
(~0.70 1.00μ) για την εξυπηρέτηση των παιδιών.

Τα υπάρχοντα ξύλινα πορτάκια ασφαλείας στις εισόδους του κλιμακοστασίου που έχουν άμεση
πρόσβαση  τα  παιδιά,  θα  αντικατασταθούν  με  παρόμοια,  ύψους  1.50μ,  ενώ  τα  υπάρχοντα  θα
αποξηλωθούν μετά προσοχής και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.

Ολα τα  στηθαία  στους  εξώστες  του  ορόφου χρειάζονται  ενίσχυση  με  μπάρες-κιγκλιδώματα
ασφαλείας, ύψους ~0.40-0.50μ.

Στον χώρο κουζίνας του ορόφου θα μεταφερθούν οι λειτουργίες παρασκευής φαγητού, λόγω της
στενότητας του χώρου του ισογείου.  Θα γίνει  αναδιαρρύθμιση των υπαρχόντων ερμαρίων για την
ενσωμάτωση  διπλής  γούρνας-νεροχύτη  διαστάσεων  50Χ50  και  μεταφοράς  από  το  ισόγειο  της
επαγγελματικής κουζίνας.  Θα κατασκευαστεί  ερμάριο-αποθήκη τροφίμων βραχυπρόθεσμης χρήσης
και θα γίνει προμήθεια ενός επαγγελματικού ψυγείου και ενός πάγκου εργασίας inox μη μόνιμου στη
μέση του χώρου. Επίσης θα χρειαστούν και δύο τρέιλερ σερβιρίσματος.

Ολοι οι χώροι των αιθουσών, του ύπνου,  της τραπεζαρίας και οι χώροι κυκλοφορίας  έχουν
μαρμάρινα δάπεδα. Σε ορισμένους χώρους έχει γίνει εκ των υστέρων τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου
ή/και μοκέτας τα περισσότερα των οποίων είναι σε άσχημη κατάσταση και τα οποία θα αφαιρεθούν.
Θα τοποθετηθούν παντού στους χώρους των αιθουσών, ύπνου, τραπεζαρίας, εισόδου και διαδρόμους
κυκλοφορίας  πλαστικά  δάπεδα  σύγχρονων  προδιαγραφών  και  θα  γίνει  κάλυψη  των  μαρμάρινων
σοβατεπιών με ξύλινα.

Σε όλους τους χώρους όπου θα γίνουν παρεμβάσεις θα ακολουθήσει πλήρης αποκατάσταση των
δομικών και λοιπών στοιχείων, όπου απαιτείται και ανακαίνιση των χρωματισμών τους.

Επίσης  απαιτούνται  αντικαταστάσεις/προσθήκες  κάποιων  χειρολαβών  και  κάποιες  λίγες
επισκευές τοπικών βλαβών σε διάφορα κουφώματα.

Ως  προς  τον  εξοπλισμό  της  επίπλωσης  χρειάζονται  ξύλινα  ερμάρια  (ράφια,  ντουλάπια,
συρτάρια) σε διάφορους χώρους, ενώ οξείες γωνίες και αιχμηρές ακμές, κυρίως σε ερμάρια κάλυψης
Η/Μ εγκαταστάσεων θα τοποθετηθούν αφρώδη προστατευτικά ακμών. Για την τελική διαμόρφωση
(σχέδιο,  διαστάσεις,  διάταξη  κ.λ.π.)  των  ξύλινων  ερμαρίων  ο  Ανάδοχος  σε  συνεργασία  με  το
εκπαιδευτικό προσωπικό του Σταθμού και της Επίβλεψης, θα υποβάλει προτεινόμενα σχέδια ώστε να
λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης για τη δυνατότητα παιχνιδιού στους ημιυπαίθριους χώρους
του Σταθμού θα γίνει προμήθεια πλαστικής τραμπάλας νηπίων, πλαστικής τσουλήθρας νηπίων και
πλαστικό σπιτάκι νηπίων.

Οι  χώροι  απασχόλησης,  ύπνου,  φαγητού  και  κυκλοφορίας  των  παιδιών  είναι  βαμμένοι  με
χαρούμενους χρωματισμούς με παιδικές παραστάσεις και καθαρίζονται εύκολα. Σημειακά όμως έχουν
παρουσιαστεί τριχοειδείς ρηγματώσεις και “φουσκώματα” οπότε τοπικά κάποιες τοιχοποιίες χρήζουν
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ανακαίνισης χρωματισμών, στις οποίες θα προηγηθεί αρμολόγημα με κατάλληλα υλικά στις θέσεις
των  ρηγματώσεων.  Επίσης  χρωματισμοί  θα  γίνουν  και  σε  όποιες  θέσεις,  λόγω  των  υγρασιών,
απαιτηθεί και εσωτερικά αποκατάσταση των επιχρισμάτων ή όποια άλλη παρέμβαση.

Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών χρήζει η περίφραξη και η εξωτερική τοιχοποιία λόγω
παλαιότητας των χρωματισμών και τοπικών υγρασιών. Στις θέσεις όπου παρουσιάζεται αποσάθρωση
του επιχρίσματος θα προηγείται η καθαίρεση του, θα εφαρμόζονται επισκευαστικά κονιάματα και θα
ακολουθεί ο χρωματισμός.

Επίσης  θα  αντικατασταθεί  και  η  πινακίδα  ονοματοδοσίας  του  Σταθμού  με  νέα  επιγραφή
ανάλογων  διαστάσεων  και  εικαστικό  θέμα  σύμφωνα  με  την  επιλογή  του/της  υπεύθυνου/νης  του
Σταθμού και την έγκριση από την Υπηρεσία κατόπιν προτάσεων του Αναδόχου.

Ο Σταθμός διαθέτει έναν περιβάλλοντα χώρο μεγάλης έκτασης με πλούσια βλάστηση, όργανα
παιδικής χαράς και ξύλινη πέργκολα και κιόσκι. 

Το κιγκλίδωμα της περίφραξης κατά μήκος του ορίου με το Πάρκο Ανακύκλωσης, χρειάζεται
μία ενίσχυση καθ’ύψος κατά 0.40εκ.  Ομοίως και το κιγκλίδωμα γύρω από τις  εγκαταστάσεις  της
υπάρχουσας γεώτρησης. Επίσης θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα με πόρτα στην εξωτερική σκάλα προς το
υπόγειο στη βορεινή όψη του κτιρίου, για την αποφυγή τυχαίας πρόσβασης των παιδιών.

Τα όργανα παιδικής χαράς θα αποξηλωθούν με προσοχή και θα παραδοθούν στο Δήμο, ενώ θα
χωροθετηθεί παιδική χαρά, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, και θα περιλαμβάνει αυτοκινούμενο
μύλο παίδων, ξύλινες διθέσιες τραμπάλες, παιχνίδια ελατηρίου τύπου “ζωάκι” και σύνθετο παιχνίδι
τύπου “κάστρο” με τα κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας σε υπόβαση από σκυρόδεμα, στην έκταση που
απαιτείται για κάθε όργανο. Η υπόλοιπη επιφάνεια γύρω από τα όργανα θα διαστρωθεί με συνθετικό
χλοοτάπητα όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.

Η  τελική  επιλογή  των  οργάνων  και  των  δαπέδων  ασφαλείας  θα  γίνει  με  την  έγκριση  της
Υπηρεσίας.  Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις  περιγραφόμενες απαιτήσεις στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών της μελέτης.

Πριν τις εργασίες διαμόρφωσης της παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο, θα κατατεθεί από
τον ανάδοχο πλήρης υψομετρική αποτύπωση του χώρου και πλήρης πρόταση για τη διαμόρφωση του
με  τα  νέα  υψόμετρα  και  τη  χωροθέτηση  των  λειτουργιών  του,  εξασφαλίζοντας  την  απρόσκοπτη
απορροή των ομβρίων υδάτων στις θέσεις αποχέτευσης τους, για να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της
Υπηρεσίας.

Η  ξύλινη  πέργκολα  παρουσιάζει  εκτεταμένες  φθορές  και  μεγάλη  αστάθεια,  επομένως  θα
αποξηλωθεί και στη θέση της θα τοποθετηθεί νέα ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος.

Στους ξύλινους καθιστικούς πάγκους θα γίνει ανακαίνιση χρωματισμού με βερνικόχρωμα.
Σε όλα τα προεξέχοντα φρεάτια και στις μεταλλικές βάσεις των φωτιστικών που προεξέχουν θα

γίνει μία περιμετρική σκυροδέτηση με επικλινές επίπεδο για την άμβλυνση των ακμών τους. 
Τέλος  θα γίνουν εργασίες βοτανίσματος,  λίπανσης,  διαμόρφωσης κόμης δένδρων και  λοιπές

εργασίες περιποίησης/βελτίωσης της υφιστάμενης βλάστησης.
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4  ος Β/Φ Σταθμός Αγίων Αναργύρων  

Ο 4ος Β/Φ Σταθμός της Δ.Κ.Α.Α. στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο διώροφο κτίριο με υπόγειο επί
των οδών Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου και Καζαντζάκη (Μυκονιάτικα), για το οποίο έχει εκδοθεί η με
αρ.766/19-05-2006 οικοδομική άδεια. (Βλ. συνοδευτική φωτογραφική τεκμηρίωση)

Σε  όλα  τα  ανοιγόμενα  παράθυρα  δεν  ικανοποιείται  η  απαίτηση  του  1.50μ  από  το  επίπεδο
πρόσβασης,  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.99/2017  για  αυτό  θα  τοποθετηθούν  μπάρες-κιγκλιδώματα
ασφαλείας  στην  εξωτερική  πλευρά  ώστε  να  μην  αναιρείται  η  λειτουργία  του  παραθύρου.  Θα
προβλεφθεί  ένα μοτίβο κιγκλιδώματος  με  κάποιο σχέδιο και  χρωματισμούς.  Το τελικό σχέδιο θα
λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας πριν την τοποθέτηση του.

Σε όλες τις υαλόθυρες θα τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας σε όλο το ύψος, ενώ σε όλα τα
παράθυρα, συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου στους χώρους χρήσης, θα τοποθετηθούν κινητές
σίτες.

Στο κλιμακοστάσιο θα τοποθετηθούν στα πατήματα των βαθμίδων διατάξεις αντιολισθητικών
υλικών. Το στηθαίο γύρω από το φανάρι του κλιμακοστασίου δεν ικανοποιεί το απαιτούμενο ύψος
(1.50μ)  οπότε  θα  γίνει  κατάλληλη  ανύψωση  του  υπάρχοντος  σιδηροσωλήνα  με  προσθήκη
κατάλληλων  σιδηρών  τεμαχίων  ώστε  να  ικανοποιούνται  οι  απαιτήσεις  των  κατασκευαστικών
διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ.99/2017.  Η αποπληρωμή της εργασίας αυτής θα γίνει  με το
άρθρο (ΟΙΚ 64.01.01): Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, του τιμολογίου
της μελέτης, χωρίς την επιμέτρηση του υπάρχοντος σιδηροσωλήνα. Επίσης από την πλευρά του
τοίχου  θα  τοποθετηθεί  σε  όλο  το  ανάπτυγμα  της  κλίμακας  ανοξείδωτος  χειρολισθήρας  σε  ύψος
κατάλληλο (~0.701.00μ) για την εξυπηρέτηση των παιδιών.

Τα  ξύλινα  πορτάκια  ασφαλείας  στις  εισόδους  του  κλιμακοστασίου  θα  αντικατασταθούν  με
παρόμοια, ύψους 1.50μ, ενώ τα υπάρχοντα θα αποξηλωθούν μετά προσοχής και θα παραδοθούν στην
Υπηρεσία.

Τα  κιγκλιδώματα  των  εξωστών/ημιυπαίθριων  χώρων,  στο  ισόγειο  και  στον  όροφο,  θα
αποξηλωθούν  γιατί  είναι  σκουριασμένα  σε  βαθμό  αποσάθρωσης  και  θα  αντικατασταθούν  με  νέα
ύψους 1.50μ και προδιαγραφών όπως ορίζονται στο Π.Δ.99/2017.

Στο  επισκέψιμο  δώμα  του  ορόφου,  λόγω  των  τοπικών  υγρασιών  που  παρατηρούνται  στην
υποκείμενη  οροφή  του  ισογείου,  θα  γίνει  έλεγχος  ρύσεων  και  όπου  απαιτείται  τοπικές
αποκαταστάσεις  με  πολυμερικά  ή  με  μη  τοξικά  τσιμεντοειδή  επισκευαστικά  μη  συρρικνούμενα
κονιάματα και θα κατασκευαστούν περιμετρικά περιθώρια δώματος (λούκια).

Ιδιαίτερη προσοχή θα  δοθεί  στα απαιτητικά  σημεία  των υδρορροών όπου θα τοποθετηθούν
ειδικά τεμάχια υδρορροών, αφού προηγηθούν οι τυχόν απαραίτητες εργασίες για την πλήρη εφαρμογή
των νέων εξαρτημάτων.

Επίσης το περιμετρικό στηθαίο χρειάζεται ενίσχυση με μπάρες/κιγκλιδώματα ασφαλείας, ύψους
~0.40μ. 

Επειδή ο Σταθμός στερείται μεγάλου περιβάλλοντος χώρου, η προαύλιση των παιδιών γίνεται
και  στους  ημιυπαίθριους  και  στο  επισκέψιμο  δώμα  του  ορόφου.  Προκειμένου  στο  τελευταίο  να
δημιουργηθεί χώρος προστατευμένος από τον ήλιο, για την προαύλιση των παιδιών τους θερινούς
μήνες,  θα  εγκατασταθεί  κινητό  προστέγασμα  το  οποίο  θα  καλύπτει  μία  επιφάνεια  περίπου  30μ2
(4,40x6,60), το δάπεδο της οποίας θα καλυφθεί με δάπεδο ασφαλείας.

Για  τον  εξοπλισμό  του  Σταθμού  θα  γίνει  προμήθεια  πλαστικού  παιδικού  τραπεζοπάγκου,
πλαστικής τραμπάλας νηπίων, πλαστικής τσουλήθρας νηπίων και πλαστικό σπιτάκι νηπίων.

Στους περισσότερους χώρους υπάρχει πλαστικό δάπεδο το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι
σε άσχημη κατάσταση και θα αποξηλωθεί. Θα τοποθετηθούν παντού στους χώρους των αιθουσών,
ύπνου,  τραπεζαρίας,  εισόδου  και  διαδρόμους  κυκλοφορίας  πλαστικά  δάπεδα  σύγχρονων
προδιαγραφών και θα γίνει κάλυψη των μαρμάρινων σοβατεπιών με ξύλινα.

Πολλοί υαλοπίνακες χρειάζονται αντικατάσταση οι οποίοι είναι διπλοί και έχει περάσει υγρασία
στο διάκενο. Επίσης χρειάζονται και κάποιες τοπικές αντικαταστάσεις ψευδοροφής.
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Για την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας και την ασφαλή παρασκευή των γευμάτων θα γίνει η
προμήθεια ενός επαγγελματικού ψυγείου. 

Ολοι οι φορητοί πυροσβεστήρες θα αναρτηθούν σε ύψος >1.50μ.
Στη θύρα της κεντρικής εισόδου θα τοποθετηθεί ένας μηχανισμός επαναφοράς και η εσωτερική

χειρολαβή θα αντικατασταθεί με μία διάταξη ανοίγματος της θύρας ασφαλή και μη προσβάσιμη από
τα παιδιά. Επίσης θα αποκατασταθεί το σύστημα ενδοεπικοινωνίας και η τηλεφωνική γραμμή στον
όροφο.

Οι  χώροι  απασχόλησης,  ύπνου,  φαγητού  και  κυκλοφορίας  των  παιδιών  είναι  βαμμένοι  με
χαρούμενους χρωματισμούς με παιδικές παραστάσεις και καθαρίζονται εύκολα. Σημειακά όμως έχουν
παρουσιαστεί τριχοειδείς ρηγματώσεις και “φουσκώματα” οπότε τοπικά κάποιες τοιχοποιίες χρήζουν
ανακαίνισης χρωματισμών, στις οποίες θα προηγηθεί αρμολόγημα με κατάλληλα υλικά στις θέσεις
των ρηγματώσεων.

Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών χρήζει το σύνολο του κτιρίου όχι μόνο λόγω παλαιότητας
των χρωματισμών αλλά και  λόγω αναγραφής συνθημάτων  σε  διάφορα σημεία  στους  τοίχους  και
υγρασιών  που  παρουσιάζει  περιμετρικά  κοντά  στο  έδαφος.  Στις  θέσεις  όπου  παρουσιάζεται
αποσάθρωση  του  επιχρίσματος  θα  προηγείται  η  καθαίρεση  του,  θα  εφαρμόζονται  επισκευαστικά
κονιάματα και θα ακολουθεί ο χρωματισμός.

Επίσης  θα  αντικατασταθεί  και  η  πινακίδα  ονοματοδοσίας  του  Σταθμού  με  νέα  επιγραφή
ανάλογων  διαστάσεων  και  εικαστικό  θέμα  σύμφωνα  με  την  επιλογή  του/της  υπεύθυνου/νης  του
Σταθμού και την έγκριση από την Υπηρεσία κατόπιν προτάσεων του Αναδόχου.

Στον σχετικά μικρό και μοναδικό προαύλειο χώρο που βρίσκεται στην πρόσοψη του σταθμού θα
τοποθετηθεί κιγκλίδωμα με πόρτα εισόδου στο όριο του με την πλακόστρωση και θα χωροθετηθεί
παιδική  χαρά,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  αυτοκινούμενο  μύλο
παίδων, ξύλινη διθέσια τραμπάλα και παιχνίδια ελατηρίου τύπου “ζωάκι” με τα κατάλληλα δάπεδα
ασφαλείας σε υπόβαση από σκυρόδεμα, στην έκταση που απαιτείται για κάθε όργανο. Η υπόλοιπη
επιφάνεια θα διαστρωθεί με συνθετικό χλοοτάπητα όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
της μελέτης.

Η  τελική  επιλογή  των  οργάνων  και  των  δαπέδων  ασφαλείας  θα  γίνει  με  την  έγκριση  της
Υπηρεσίας.  Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις  περιγραφόμενες απαιτήσεις στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών της μελέτης.

Πριν  τις  εργασίες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου,  θα  κατατεθεί  από  τον  ανάδοχο
πλήρης υψομετρική αποτύπωση του χώρου και πλήρης πρόταση για τη διαμόρφωση του με τα νέα
υψόμετρα και τη χωροθέτηση των λειτουργιών του, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη απορροή των
ομβρίων υδάτων στις θέσεις αποχέτευσης τους, για να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Τέλος θα γίνει και ενίσχυση πρασίνου σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση διαμόρφωσης του
περιβάλλοντος  χώρου  που  θα  έχει  υποβάλει  ο  Ανάδοχος.  Κατά  μήκος  της  περίφραξης  θα  γίνει
φύτευση μπορντούρας με “μαλακά” φυτά-θάμνους, ενώ σε όλα τα προεξέχοντα φρεάτια θα γίνει μία
περιμετρική σκυροδέτηση με επικλινές επίπεδο για την άμβλυνση των ακμών τους. 
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5ος Β/Φ Σταθμός Αγίων Αναργύρων

Ο 5ος Β/Φ Σταθμός της Δ.Κ.Α.Α. στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο διώροφο κτίριο με υπόγειο επί
των οδών Αρτης και Κωνσταντινουπόλεως (Ανάκασα), για το οποίο έχει εκδοθεί η με αρ.1073/1996
οικοδομική  άδεια.  Η λειτουργία  του  Β/Φ Σταθμού καταλαμβάνει  περίπου  τη  μισή επιφάνεια  του
ισογείου ενώ στο υπόλοιπο ισόγειο στεγάζονται τα 8ο και 12ο Ν/Γ Αγ.Αναργύρων. Οι είσοδοι του
Β/Φ  Σταθμού,  τόσο  στον  αύλειο  όσο  και  στο  κτίριο  είναι  εντελώς  ανεξάρτητες  από  αυτές  των
Νηπιαγωγείων  και  υπάρχει  σαφής  διαχωρισμός  των  λειτουργιών  του  περιβάλλοντος  χώρου,  με
κιγκλιδώματα. (Βλ. συνοδευτική φωτογραφική τεκμηρίωση)

Σχεδόν σε όλα τα ανοιγόμενα παράθυρα δεν ικανοποιείται η απαίτηση του 1.50μ από το επίπεδο
πρόσβασης,  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.99/2017  για  αυτό  θα  τοποθετηθούν  μπάρες-κιγκλιδώματα
ασφαλείας  στην  εξωτερική  πλευρά  ώστε  να  μην  αναιρείται  η  λειτουργία  του  παραθύρου.  Θα
προβλεφθεί  ένα μοτίβο κιγκλιδώματος  με  κάποιο σχέδιο και  χρωματισμούς.  Το τελικό σχέδιο θα
λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας πριν την τοποθέτηση του.

Σε όλες τις υαλόθυρες θα τοποθετηθούν μεμβράνες ασφαλείας σε όλο το ύψος, ενώ σε όλα τα
παράθυρα, συμπεριλαμβανομένου και του υπογείου στους χώρους χρήσης, θα τοποθετηθούν κινητές
σίτες. 

Στο  κλιμακοστάσιο  υπάρχει  επίστρωση με  πλαστικό  αντιολισθηρό  δάπεδο,  χρειάζεται  όμως
ενίσχυση  το  κιγκλίδωμα  γύρω από το  φανάρι  ώστε  να  αποκτήσει  το  απαιτούμενο  ύψος  (1.50μ).
Επίσης θα ενισχυθούν ως προς το ύψος τα δύο σιδηρά πορτάκια ασφαλείας που υπάρχουν στην είσοδο
του κλιμακοστασίου στο ισόγειο και στον όροφο.

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ισογείου, προς την οδό Μονεμβασίας, στο παράπλευρο
στην εσωτερική  πόρτα του χώρου διαχωριστικό,  υπάρχει  διαμόρφωση “κλίμακας”  από το σιδηρό
πλαίσο τέτοια που επιτρέπει το σκαρφάλωμα παιδιών. Θα προστεθούν στα διάκενα, τμήματα σιδηρών
διατομών τέτοια ώστε να μην επιτρέπουν το σκαρφάλωμα. 

Στους περισσότερους χώρους υπάρχει πλαστικό δάπεδο το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι
σε άσχημη κατάσταση και θα αποξηλωθεί. Θα τοποθετηθούν παντού στους χώρους των αιθουσών,
ύπνου,  τραπεζαρίας,  εισόδου  και  διαδρόμους  κυκλοφορίας  πλαστικά  δάπεδα  σύγχρονων
προδιαγραφών και θα γίνει κάλυψη των μαρμάρινων σοβατεπιών με ξύλινα.

Σε σημεία οροφής τόσο του ισογείου όσο και του ορόφου, παρουσιάζονται τοπικές υγρασίες
κατά κύριο λόγο στις θέσεις των υδρορροών. Εντονο είναι το πρόβλημα στη θέση της καμινάδας του
λεβητοστασίου  στον  όροφο  και  στον  αρμό  που  υπάρχει  στην  επαφή  του  κτιρίου  με  τους  δύο
ημιυπαίθριους της όψης επί της Κων/πόλεως. Θα γίνουν τοπικές αποκαταστάσεις με πολυμερικά ή με
μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά μη συρρικνούμενα κονιάματα και σφραγιστικά υλικά και θα
ακολουθήσει αποκατάσταση των χρωματισμών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα απαιτητικά σημεία
των  υδρορροών  όπου  θα  τοποθετηθούν  ειδικά  τεμάχια  υδρορροών,  αφού  προηγηθούν  οι  τυχόν
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη εφαρμογή των νέων εξαρτημάτων.

Θα γίνει αντικατάσταση του υλικού κάλυψης στις κουπόλες φωτισμού με καλή σφράγιση, γιατί
παρατηρείται  διαρροή  βρόχινων  υδάτων.  Εσωτερικά  θα  τοποθετηθούν  ηλεκτροκίνητα  συστήματα
σκίασης με ρυθμιζόμενες  περσίδες,  γιατί  κατά τους θερινούς  μήνες  το φως του ήλιου δημιουργεί
προβλήματα στη λειτουργία των χώρων με αποτέλεσμα να τοποθετούν προσωρινά καλύμματα από
πάνω.

Η  λειτουργία  της  κουζίνας,  όπου  καθημερινά  παρασκευάζεται  φαγητό,  είναι  γενικά
ικανοποιητική. Χρειάζεται ανακαίνιση των ερμαρίων και νέα συσκευή εστίασης. Επίσης στον χώρο
της κουζίνας όλοι οι τοίχοι και η οροφή παρουσιάζουν έντονη αποφλοίωση του χρώματος. Θα γίνει
πλήρης ανακαίνιση του χρωματισμού της με ιδιαίτερη επιμέλεια και την απαραίτητη προεργασία ώστε
να μην επαναληφθεί η έντονη εικόνα της αποσάθρωσης του χρώματος.

Στο  w.c.  του  ισογείου  απαιτείται  η  προσθήκη  ενός  ερμαρίου  για  τη  φύλαξη  των  μέσων
καθαρισμού (κουβάδες, σφουγγαρίστρες κ.λ.π. ΟΧΙ απορρυπαντικά) και η ανακαίνιση των υπόλοιπων
ερμαρίων. Επίσης έχει αποξηλωθεί η μονωτική επένδυση των σωλήνων ύδρευσης ζεστού νερού η
οποία θα αντικατασταθεί.
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Ολοι οι φορητοί πυροσβεστήρες θα αναρτηθούν σε ύψος >1.50μ.
Οι  χώροι  απασχόλησης,  ύπνου,  φαγητού  και  κυκλοφορίας  των  παιδιών  είναι  βαμμένοι  με

χαρούμενους χρωματισμούς με παιδικές παραστάσεις και καθαρίζονται εύκολα. Σημειακά όμως έχουν
παρουσιαστεί τριχοειδείς ρηγματώσεις και “φουσκώματα” οπότε τοπικά κάποιες τοιχοποιίες χρήζουν
ανακαίνισης χρωματισμών, στις οποίες θα προηγηθεί αρμολόγημα με κατάλληλα υλικά στις θέσεις
των  ρηγματώσεων.  Επίσης  χρωματισμοί  θα  γίνουν  και  σε  όποιες  θέσεις,  λόγω  των  υγρασιών,
απαιτηθεί και εσωτερικά αποκατάσταση των επιχρισμάτων ή όποια άλλη παρέμβαση.

Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών χρήζει  το σύνολο του κτιρίου και  η  περίφραξη λόγω
παλαιότητας των χρωματισμών, αναγραφής συνθημάτων σε διάφορα σημεία και τοπικών υγρασιών.
Στις θέσεις όπου παρουσιάζεται αποσάθρωση του επιχρίσματος θα προηγείται η καθαίρεση του, θα
εφαρμόζονται επισκευαστικά κονιάματα και θα ακολουθεί ο χρωματισμός.

Επίσης  θα  αντικατασταθεί  και  η  πινακίδα  ονοματοδοσίας  του  Σταθμού  με  νέα  επιγραφή
ανάλογων  διαστάσεων  και  εικαστικό  θέμα  σύμφωνα  με  την  επιλογή  του/της  υπεύθυνου/νης  του
Σταθμού και την έγκριση από την Υπηρεσία κατόπιν προτάσεων του Αναδόχου.

Στους  αίθριους  χώρους  του  ορόφου,  οι  οποίοι  δημιουργούνται  από  το  δώμα  του  ισογείου,
απαιτείται  ενίσχυση του περιμετρικού στηθαίου με μπάρες-κιγκλιδώματα ασφαλείας, ύψους ~030-
0.40μ. Ο ανάδοχος με δαπάνες και μέριμνα του θα αποξηλώσει μετά προσοχής και στη συνέχεια θα
αποκαταστήσει την περιμετρική αντικεραυνική προστασία που υπάρχει στο στηθαίο.

Στον  ημιυπαίθριο  του  ορόφου,  όπου  προαυλίζονται  τα  βρέφη,  θα  γίνει  αντικατάσταση  του
υπάρχοντος  αποσαθρωμένου  κιγκλιδώματος  με  νέο  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές
ασφάλειας  (ύψος,  διάκενα).  Επίσης  θα  τοποθετηθεί  κατάλληλο  δάπεδο  ασφαλείας  για  εξωτερικό
χώρο. 

Θα γίνει αντικατάσταση των κατεστραμμένων κινητών προστεγασμάτων (τεντόπανα) τα οποία
είναι απαραίτητα για λόγους προστασίας τόσο από την ακτινοβολία όσο και από τα νερά της βροχής.

Γενικά  απαιτείται  έλεγχος  της  υδραυλικής  εγκατάστασης,  του  δικτύου  θέρμανσης-ψύξης  το
οποίο  παρουσιάζει  τοπικές  διαρροές,  απόφραξη  υδρορροών,  αποχέτευσης.  Επίσης  απαιτούνται
αντικαταστάσεις  χειρολαβών,  μεντεσέδων  κ.λ.π.  σε  θύρες  και  υαλοστάσια  και  γενικά  επισκευές
τοπικών βλαβών σε διάφορα κουφώματα.

Για  τον  εξοπλισμό  του  Σταθμού  θα  γίνει  προμήθεια  πλαστικού  παιδικού  τραπεζοπάγκου,
πλαστικής τραμπάλας νηπίων, πλαστικής τσουλήθρας νηπίων και πλαστικό σπιτάκι νηπίων.

Ο  Σταθμός  διαθέτει  ένα  μεγάλο  αύλειο  χώρο,  εντελώς  παρατημένο  και  ανεκμετάλλευτο.
Χρειάζεται μία γενική εκσκαφή και καθαίρεση σκυροδετημένων περιοχών, σκάμματος, βρύσης κ.λ.π.
και εκ νέου διάστρωση με κηπόχωμα με σωστές κλήσεις για την απορροή των υδάτων. 

Πριν  τις  εργασίες  διαμόρφωσης  του  περιβάλλοντος  χώρου,  θα  κατατεθεί  από  τον  ανάδοχο
πλήρης υψομετρική αποτύπωση του χώρου και πλήρης πρόταση για τη διαμόρφωση του με τα νέα
υψόμετρα και τη χωροθέτηση των λειτουργιών του, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη απορροή των
ομβρίων υδάτων στις θέσεις αποχέτευσης τους, για να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας

Στον περιβάλλοντα χώρο κατά μήκος της οδού Κωνσταντινουπόλεως θα χωροθετηθεί παιδική
χαρά,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  σχέδιο,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  ξύλινες  διθέσιες  τραμπάλες,
παιχνίδια ελατηρίου τύπου “ζωάκι” και σύνθετο παιχνίδι τύπου “κάστρο” με τα κατάλληλα δάπεδα
ασφαλείας σε υπόβαση από σκυρόδεμα, στην έκταση που απαιτείται για κάθε όργανο. Η υπόλοιπη
επιφάνεια θα διαστρωθεί με συνθετικό χλοοτάπητα όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
της μελέτης.

Η  τελική  επιλογή  των  οργάνων  και  των  δαπέδων  ασφαλείας  θα  γίνει  με  την  έγκριση  της
Υπηρεσίας.  Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις  περιγραφόμενες απαιτήσεις στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών της μελέτης.

Θα γίνει εκθάμνωση των πικροδαφνών κατά μήκος της περίφραξης και εκ νέου φύτευση με
θάμνους-μπορντούρα,  ασφαλείς  για  τα  παιδιά  και  γενικά  ενίσχυση  πρασίνου  σύμφωνα  με  την
εγκεκριμένη πρόταση διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου που θα έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.

Θα γίνουν τοπικές αποκαταστάσεις του τοιχείου περίφραξης και μία περιμετρική σκυροδέτηση
με επικλινές επίπεδο για την άμβλυνση των ακμών των προεξέχοντων φρεατίων. Επίσης θα γίνει και
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χρωματισμός των κιγκλιδωμάτων περίφραξης και για λόγους προστασίας από την αποσάθρωση του
σιδήρου.

Εκατέρωθεν της κεντρικής εισόδου του Σταθμού στον αύλειο χώρο, υπάρχουν κιγκλιδώματα τα
οποία  θα  αντικατασταθούν  με  νέα  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές  ασφάλειας  (ύψος,
διάκενα) και ενσωματωμένες θύρες εισόδου στον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης θα γίνουν και τοπικές
αποκαταστάσεις στο πλακόστρωτο της εισόδου.

Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021 Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του Δ.Α.Α.Κ. στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 120/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις
1

1 ΑΤΟΕ 2112 Μ3 138,04 5,20 717,82
2

2 ΑΤΟΕ 2171 Μ3 138,04 0,90 124,24
3

3 ΑΤΟΕ 2226 Μ3 13,00 30,10 391,30
4

4 ΑΤΟΕ 2226 Μ3 1,50 58,10 87,15
5

5 ΑΤΟΕ 2236 Μ2 21,00 7,90 165,90
6

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 6 ΑΤΟΕ 2238 Μ2 17,90 4,50 80,55
7

Καθαίρεση επιχρισμάτων 7 ΑΤΟΕ 2252 Μ2 82,00 5,60 459,20
8

8 ΑΤΟΕ 2236 Μ2 734,54 2,20 1.615,99
9

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων 9 ΑΤΟΕ 2275 KG 1965,10 0,35 687,79

άθροισμα ομάδας 4.329,93 4.329,93

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 
μηχανικά μέσα

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα

Καθαίρεση επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου 
και οιουδήποτε πάχους

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών 
λεπτών επιστρώσεων
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα – Επιχρίσματα – Αποκαταστάσεις
1

10 (α) ΑΤΟΕ 3213 Μ3 44,26 84,00 3.717,84
2

10 (β) ΑΤΟΕ 3214 Μ3 1,00 90,00 90,00
3

Σκυροδέματα μικρών έργων  κατηγορίας C12/15 11 (α) ΑΤΟΕ 3213 Μ3 8,50 101,00 858,50
4

Σκυροδέματα μικρών έργων  κατηγορίας C16/20 11 (β) ΑΤΟΕ 3214 Μ3 2,00 106,00 212,00
5 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 12 ΑΤΟΕ 3811 Μ2 51,00 22,50 1.147,50
6 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 13(α) ΑΤΟΕ 3873 KG 160,00 1,07 171,20
7 Δομικά πλέγματα κατηγορίας B500C 13(β) ΑΤΟΕ 3873 KG 977,26 1,01 987,03
8 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα 14 ΥΔΡ 6630.1 Μ2 26,00 2,60 67,60
9 Περιθώρια δώματος (λούκια) 15 ΑΤΟΕ 7347 ΜΜ 69,40 9,00 624,60
10

16 ΑΤΟΕ 7936 ΜΜ 60,00 16,80 1.008,00
11

17 ΑΤΟΕ 7938 ΜΜ 53,00 8,40 445,20
12

18 ΥΔΡ 6370 Μ2 20,00 53,60 1.072,00
13

19 ΥΔΡ 6370 ΜΜ 45,00 20,60 927,00
14

20 ΥΔΡ 6711.4 ΤΕΜ 12,00 100,00 1.200,00

άθροισμα ομάδας 12.528,47 12.528,47

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών 
διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με 
ελαστομερές ακρυλικό υλικό

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού

Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα 
μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση 
εποξειδικής ρητίνης

Αντικατάσταση υπαρχόντων διατάξεων απορροής 
ομβρίων με ειδικά τεμάχια υδρορροών
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Γ: Επενδύσεις – Επιστρώσεις – Χρωματισμοί
1

21 ΑΤΟΕ 7121 Μ2 86,00 13,50 1.161,00
2

22 ΑΤΟΕ 7331 Μ2 10,00 33,50 335,00
3

23(α) ΑΤΟΕ 7326.1 Μ2 2,00 33,50 67,00
4

23(β) ΑΤΟΕ 7326.1 Μ2 18,40 36,00 662,40
5

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 24 ΑΤΟΕ 7316 Μ2 10,00 13,50 135,00
6 Αντιολισθητικές ταινίες σε ακμές βαθμίδων 25 ΑΤΟΕ 7379 ΜΜ 123,50 4,50 555,75
7

26(α) ΑΤΟΕ 7379 ΜΜ 183,00 13,00 2.379,00
8

26(β) ΑΤΟΕ 7379 Μ2 31,50 45,00 1.417,50
9

27 ΑΤΟΕ 5354 ΜΜ 878,66 5,60 4.920,50
10

Επιστρώσεις με λινοτάπητα (linoleum) 28 ΑΤΟΕ 7396 Μ2 1726,84 40,00 69.073,60
11

Ελαστικές πλάκες ασφαλείας πάχους 40mm 29(α) ΑΤΟΕ 7397 Μ2 414,00 90,00 37.260,00
12

Ελαστικές πλάκες ασφαλείας πάχους 50mm 29(β) ΑΤΟΕ 7397 Μ2 90,72 110,00 9.979,20
13 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα 30 ΑΤΟΕ 7398 Μ2 28,28 20,20 571,26
14 Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα 31 ΑΤΟΕ 7398 Μ2 523,59 20,00 10.471,80
15

32(α) ΑΤΟΕ 7609 Μ2 5,00 39,00 195,00

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα ή/και επισκευαστικά κονιάματα

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 
1, διαστάσεων 20x20 cm

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 
1, διαστάσεων 30x30 cm

Αφρώδη προστατευτικά. Προστατευτικό γωνίας, 
ελάχιστων διαστάσεων 100Χ100Χ10 χιλ

Αφρώδη προστατευτικά. Προστατευτικό 
επένδυσης, ελάχιστου πάχους 10χιλ
Σοβατεπιά από ξυλεία πλάτους 5 έως 8 cm, 
πάχους τουλάχιστον 12 mm

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 
πάχους 6mm (3mm+μεμβράνη+3 mm)
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)
16

32(β) ΑΤΟΕ 7609 Μ2 10,00 56,00 560,00
17 Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων 33 ΑΤΟΕ 7609 Μ2 299,00 25,00 7.475,00
18

34 ΑΤΟΕ 7791 Μ2 2307,64 5,00 11.538,20
19

35 ΑΤΟΕ 7767.4 ΜΜ 25,00 2,25 56,25
20 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 36 ΑΤΟΕ 7755 Μ2 577,27 6,70 3.867,71
21

37 ΑΤΟΕ 7791 Μ2 18,00 4,00 72,00
22

38 ΑΤΟΕ 7791 Μ2 1195,00 3,60 4.302,00
23

39 ΑΤΟΕ 7791 Μ2 411,68 5,00 2.058,40
24

40 ΑΤΟΕ 7231 Μ2 31,20 67,50 2.106,00
25

41(α) ΑΤΟΕ 7809 Μ2 5,00 25,90 129,50
26

41(β) ΑΤΟΕ 7809 Μ2 5,00 21,40 107,00
27

42 ΑΤΟΕ 7912 Μ2 29,00 14,60 423,40

άθροισμα ομάδας 171.879,46 171.879,46

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού 
πάχους 12mm (4mm+μεμβράνη+4 mm 
+μεμβράνη+4 mm)

Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών δι’ακρυλικού 
 τσιμεντοχρώματος

Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 
έως 2’’

Ανακαίνιση χρωματισμών δια βερνικοχρώματος 
ριπολίνης
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών δια μίας 
στρώσης πλαστικού χρώματος
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με διπλή 
στρώση πλαστικού χρώματος

Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά 
πολυκαρβονικά φύλλα

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 
mm

Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 
έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, 
διαστάσεων 600x600 mm

Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλέγμα και  
με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Δ: Ξύλινες – Μεταλλικές κατασκευές
1 Ξύλινες θύρες ασφαλείας 43 ΑΤΟΕ 5521 Μ2 20,03 100,00 2.003,00
2

44 ΑΤΟΕ 5606 Μ2 14,80 250,00 3.700,00
3

45 ΑΤΟΕ 5617 Μ2 4,52 28,00 126,56
4 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 46 ΑΤΟΕ 5613.1 Μ2 15,60 225,00 3.510,00
5

47 ΑΤΟΕ 5613.1 Μ2 8,20 180,00 1.476,00
6 Ερμάρια μεγάλου ύψους μή τυποποιημένα 48 ΑΤΟΕ 5613.1 Μ2 11,00 155,00 1.705,00
7 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος 49 ΟΙΚ 5104 Μ2 36,00 90,00 3.240,00
8

50(α) ΑΤΟΕ 6401 KG 5165,23 4,50 23.243,54
9

50(β) ΑΤΟΕ 6402 KG 5364,75 5,30 28.433,18
10 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ1 1/2” 51(α) ΑΤΟΕ 6422 ΜΜ 4,00 9,50 38,00
11 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ2” 51(β) ΑΤΟΕ 6423 ΜΜ 13,00 11,80 153,40
12 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 52 ΑΤΟΕ 6428 ΜΜ 63,25 20,00 1.265,00
13 Κινητές σίτες αερισμού 53 ΑΤΟΕ 6530 Μ2 388,32 55,00 21.357,60
14 Πινακίδες ονοματοδοσίας Σταθμών 54 ΑΤΟΕ 6541 Μ2 45,00 115,00 5.175,00

άθροισμα ομάδας 95.426,27 95.426,27

ΟΜΑΔΑ Ε: Λοιπές εργασίες
1

55 ΑΤΟΕ 7813 Μ2 27,04 150,00 4.056,00
2

56 ΑΤΟΕ 7813 Μ2 30,00 135,00 4.050,00
3

57 ΑΤΟΕ 7813 Μ2 23,74 15,00 356,10
4 Αποξήλωση εγκαταστάσεων κουζίνας 58 ΑΤΟΕ 2275 κατ’αποκοπή 2,00 200,00 400,00
5 Ανοξείδωτη επιφάνεια λάντζας με (2) γούρνες 59 ΗΛΜ 17 ΤΕΜ 1,00 950,00 950,00

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF για 
συνθέσεις επίπλων

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου 
DUROPAL

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μή 
τυποποιημένα

Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους

Σιδηρά κιγκλιδώματα Συνθέτου σχεδίου από 
ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους

Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης για τις κουπόλες 
φωτισμού, με ρυθμιζόμενες περσίδες
Aνοιγοκλειόμενο σύστημα σκίασης, τύπου 
περγκοτέντας, ηλεκτροκίνητο
Αντικατάσταση τεντόπανου σε κινητά συστήματα 
σκίασης
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)
6

60 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 25,00 6,00 150,00
7

Μετατόπιση φορητών πυροσβεστήρων 61 ΟΙΚ 2267 ΤΕΜ 15,00 10,00 150,00
8

62 ΟΙΚ 6501 ΤΕΜ 24,00 40,00 960,00
9

63 ΟΙΚ 6501 ΤΕΜ 12,00 60,00 720,00
10

64 ΟΙΚ 6501 ΤΕΜ 12,00 30,00 360,00
11

65 ΑΤΟΕ 6501 ΤΕΜ 1,00 111,00 111,00
12 Κλειδαριά θύρας 66 ΟΙΚ 6228 ΤΕΜ 11,00 25,00 275,00
13 Σύρτης σιδερένιος 67 ΟΙΚ 6228 ΤΕΜ 2,00 10,00 20,00
14 Μεντεσές θύρας 68 ΟΙΚ 6228 ΤΕΜ 6,00 8,50 51,00
15 Χειρολαβή (Πόμολο) θύρας 69 ΟΙΚ 6228 ΤΕΜ 18,00 20,00 360,00
16 Επισκευή δoχείoυ πλύσεως απoχωρητηρίoυ 70 ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 8,00 36,71 293,68
17 Δoχείo πλύσεως απoχωρητηρίoυ 71 ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 3,00 117,08 351,24
18

72 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 3,00 88,71 266,13
19 Σύνολο εγκατάστασης ύδρευσης – αποχέτευσης 73 ΗΛΜ 14 κατ’αποκοπή 1,00 150,00 150,00
20 Ελεγχος αυτόματου συστήματος υπερχείλισης 74 ΗΛΜ 14 κατ’αποκοπή 1,00 200,00 200,00
21 Θερμική μόνωση σωλήνων 75 ΗΛΜ 40 ΜΜ 5,70 36,71 209,25
22 Επισκευές διαφόρων βραχυκυκλωμάτων 76 ΗΛΜ 52 κατ’αποκοπή 1,00 55,07 55,07
23 Αποκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας 77 ΗΛΜ 61 κατ’αποκοπή 1,00 100,00 100,00

άθροισμα ομάδας 14.594,47 14.594,47

Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σημείου 
τάσεως 250 V

Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση λαβής (χερούλι) 
σε κούφωμα αλουμινίου

Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση σετ μεντεσέδων 
σε κούφωμα αλουμινίου

Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση ψαλιδιού 
ανάκλισης σε κούφωμα αλουμινίου

Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σούστα) 
βαρέος τύπου

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, 
ύψους 35 cm
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εργασίες πρασίνου
1

Θάμνοι κατηγορίας Θ1 78(α) ΠΡΣ-5210 ΤΕΜ 47,00 2,30 108,10
2

Θάμνοι κατηγορίας Θ2 78(β) ΠΡΣ-5210 ΤΕΜ 39,00 4,30 167,70
3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3 78(γ) ΠΡΣ 5210 τεμ 30,00 7,40 222,00
4

Προμήθεια κηπευτικού χώματος 79 ΠΡΣ-1710 Μ3 53,00 8,50 450,50
5

Προμήθεια τύρφης 80 ΠΡΣ-5340 Μ3 18,00 40,00 720,00
6

81 ΠΡΣ-5130 ΤΕΜ 114,00 0,60 68,40
7

82 ΠΡΣ-5210 ΤΕΜ 114,00 0,80 91,20
8

Λίπανση φυτών με τα χέρια 83 ΠΡΣ-5340 ΤΕΜ 50,00 0,05 2,50
9

Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 84 ΠΡΣ-5354 ΤΕΜ 15,00 8,75 131,25
10

Βοτάνισμα με τα χέρια 85 ΠΡΣ-5551 ΣΤΡ 0,75 90,00 67,50
11

86 ΠΡΣ-5371 ΣΤΡ 1,00 30,00 30,00
12

87 ΠΡΣ-5352 ΤΕΜ 25,00 2,00 50,00

άθροισμα ομάδας 2.109,15 2.109,15

Αθροισμα ΟΜΑΔΩΝ 300.867,75

Γ.Ε. @ Ο.Ε. 18% 54.156,20

ΣΥΝΟΛΟ 355.023,95

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 53.253,59

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 408.277,54

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία 
χειρός, διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 
1,50 lt

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή
Κόψιμο και εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με 
ύψος έως 1,50 m
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
1 88

TEM 4,00

740,00 2960,00

2 89

TEM 8,00

600,00 4800,00

3 90

ΤΕΜ 22,00 700,00

15400,00

4 91

ΤΕΜ 3,00

1860,00 5580,00

άθροισμα ομάδας 28.740,00 28.740,00

ΟΜΑΔΑ Η: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
1

92 ΤΕΜ 1,00 2.000,00 2.000,00
2 Τραπέζι εργασίας inox 93 ΑΤΟΕ 5617 ΤΕΜ 1,00 300,00 300,00
3 Προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου 94 ΤΕΜ 3,00 1.800,00 5.400,00
4 Τροχήλατο καρότσι για πιάτα 95 ΤΕΜ 2,00 2.000,00 4.000,00
5 Προμήθεια πλαστικό σπιτάκι νηπίων 96 ΤΕΜ 5,00 450,00 2.250,00
6 Προμήθεια πλαστικής τραμπάλας νηπίων 97 ΤΕΜ 5,00 320,00 1.600,00
7 Προμήθεια πλαστικού παιδικού τραπεζοπάγκου 98 ΤΕΜ 3,00 320,00 960,00
8 Προμήθεια πλαστικής τσουλήθρας νηπίων 99 ΤΕΜ 5,00 320,00 1.600,00

άθροισμα ομάδας 18.110,00 18.110,00

46.850,00

455.127,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.920,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 457.047,54

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΥΛΟΥ 
ΠΑΙΔΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ 
 (ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (τύπου "ΖΩΑΚΙ" (HPL)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΝΘΕΤΟΥ  
ΚΑΣΤΡΟΥ

Προμήθεια επαγγελματικής ηλεκτρικής συσκευής 
εστίασης (κουζίνα)

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 (Αθροισμα ΟΜΑΔΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ Σ3 (Σ1+Σ2)
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.823,43

ΣΥΝΟΛΟ Σ5 458.870,97

Φ.Π.Α. 24% 110.129,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 569.000,00

Αγιοι Ανάργυροι, 15/07/2021 Αγιοι Ανάργυροι, 15/07/2021

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
η συντάκτρια ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Εργασίες για την προσαρμογή 
των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. 
στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  120/2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.

                                      Ε.Ε.Τ.Α.Α.
                                      Δ.Α.Α.Κ.



Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Για την αναβάθμιση των κτιρίων, έχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν
την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά. 
Το  τεύχος  αυτό  περιλαμβάνει:  Τον  τρόπο  εκτέλεσης  εργασιών  σύμφωνα  με  την  εξέλιξη  της
τεχνολογίας και της επιστήμης, τις προδιαγραφές όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη
μελέτη.  Οι  προδιαγραφές  αναφέρονται  στο  είδος  και  την  ποιότητα  των  υλικών  που  πρέπει  να
χρησιμοποιηθούν σε έργα του αντικείμενου αυτής της Σύμβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
χρήση των οποιοδήποτε  υλικών  και  την  ενσωμάτωση  τους  στην  κατασκευή,  είναι  η  τήρηση της
οδηγίας 89/106/21-12-08 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Εσωτερικό Δίκαιο Π.Δ. 334-94.

Επισημαίνεται  πως για το σύνολο των παρεμβάσεων ο ανάδοχος είναι  υπεύθυνος  για την πλήρη,
έγκυρη και έγκαιρη διαδικασία εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, νομιμοποιήσεων, έκδοσης απαιτούμενων
πιστοποιητικών, όπως και όπου απαιτούνται βάσει εγκεκριμένων μελετών και των απαιτήσεων των
δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  τη μελέτη και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Πλήρης εργασία ελέγχου γειώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων και καλής λειτουργίας αυτών, καθώς και
έκδοση σχετικών πιστοποιητικών βεβαίωσης της καλής λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, όπου
απαιτείται.

Ο ανάδοχος συντάσσει τις όποιες μελέτες αδειοδότησης, με στοιχεία που δίνονται από την Υπηρεσία,
και κινεί  τη διαδικασία θεώρησης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο/ους φορέας/εις και παραδίδει
στην υπηρεσία σε ψηφιακή και έντυπη μορφή τις θεωρημένες άδειες με τα συνοδευτικά σχέδια και
λοιπά στοιχεία αυτών. Πάντα σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και κατόπιν σύμφωνης γνώμης αυτής.

Πέρα από τους κανονισμούς, επιπλέον κριτήρια για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων/εγκαταστάσεων
είναι τα ακόλουθα:

 Οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις των κτηρίων

 Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή 
λειτουργία των κτηρίων

 Η εύκολη συντήρηση

 Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας

 Η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας των διάφορων επί μέρους χώρων των κτηρίων

 Η δυνατότητα επεκτάσεων

 Η εξοικονόμηση ενέργειας

Συμπληρωματικοί όροι 

Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ισχύουν και οι συμβατικοί
όροι του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφόσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσης και για όσες
περιπτώσεις τη συμπληρώνουν. 
Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η χρησιμοποίηση κάποιων υλικών, που δεν καλύπτονται από τις
προδιαγραφές ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτά πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς. 

Κανονισμοί
Γενικά  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  και  οι  εργασίες/εγκαταστάσεις  θα  εκτελεστούν
σύμφωνα με: 

Α.Μ. 120/2021 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                     σελίδα  1



Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

Τους όρους των Κανονισμών του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία τους, όπως
αυτές αναφέρονται σε κάθε περίπτωση στα επί μέρους κεφάλαια της Τεχνικής Περιγραφής και των
Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τους  Γερμανικούς  Κανονισμούς  VDE,  DIN  κ.λ.π.  και  τους  Αμερικάνικους  κανονισμούς
(ASHRAE,SMACNA,NFPA  κ.λ.π.),  που  ισχύουν  για  όσες  περιπτώσεις  οι  κατασκευαστές  δεν
καλύπτονται με τα παραπάνω.

Τους όρους της Τεχνικής Περιγραφής, των Τεχνικών Προδιαγραφών, τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης
καθώς και τις σχετικές εντολές, οδηγίες και υποδείξεις της Επίβλεψης και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Υλικά Εργοστασιακής Παραγωγής
Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα ευφήμως
γνωστών  κατασκευαστών  που  ασχολούνται  κανονικά  με  την  παραγωγή  τέτοιων  υλικών,  χωρίς
ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους Κανονισμούς, όταν
δεν καθορίζονται  από τις  προδιαγραφές.  Θα προσκομίζονται  επί  τόπου του Έργου συσκευασμένα
όπως κυκλοφορούν στην αγορά και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Όσον
αφορά  τον  τρόπο  χρήσης  των  υλικών  αυτών  πρέπει  να  τηρούνται  αυστηρά  οι  οδηγίες  από  τον
Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Ελαττωματικές συσκευές ή μηχανήματα ή εν γένει υλικά που υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια της
εγκατάστασης τους ή των δοκιμών τους θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν κατά την απόλυτη
κρίση του Επιβλέποντα Μηχανικού. 
Όλα  τα  υλικά  εργοστασιακής  παραγωγής  πρέπει  να  είναι  "πρώτης  διαλογής"  άσχετα  αν  αυτό
αναφέρεται  ή  όχι  ρητά  στο  Τιμολόγιο.  Με  την  έκφραση  αυτή  εννοείται  ότι  τα  υλικά  που  θα
προσκομίζονται  για  το  Έργο θα  είναι  από τα  καλύτερα προϊόντα  της  αντίστοιχης  εργοστασιακής
παραγωγής. 

Αν απαιτούνται δύο ή περισσότερα μηχανήματα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά θα πρέπει να είναι
του ιδίου κατασκευαστή. Διευκρινίζεται όμως, ότι τα επί μέρους λειτουργικά μέρη ενός μηχανήματος
δεν είναι απαραίτητο να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 
Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα από το εργοστάσιο κατασκευής
του με το όνομα, προέλευση, μοντέλο και αριθμό παραγωγής του. Τα στοιχεία μόνον του εισαγωγέα ή
προμηθευτή δεν είναι αποδεκτά.

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα εξής: 
(α) Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές δε θα
γίνονται δεκτά. 

(β) Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την προέλευση των υλικών
και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών
χαρακτηριστικών. 
(γ)  Υλικά  άλλων  κατασκευαστών  που  είναι  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν στο έργο εφόσον εγκριθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Υποβολές για έγκριση υλικών
Για όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο Έργο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από
κάθε σχετική παραγγελία, προμήθεια, μεταφορά στο έργο, ή κατασκευή υλικών ή συσκευών, να
υποβάλλει  για  έγκριση  δείγματα  για  όσα  υλικά  είναι  δυνατόν,  ενημερωτικά  φυλλάδια
(prospectus),  κατασκευαστικά  σχέδια,  τεχνικές  προδιαγραφές,  πιστοποιητικά  ή  οποιαδήποτε
άλλη σχετική πληροφορία. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά
δε θα εγκρίνονται. 

Διευκρινίζεται ότι στην υποβολή όλων των ανωτέρω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι
πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και το ότι ικανοποιούν
πλήρως τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
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Ειδικότερα, θα αναφέρουν όνομα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, μοντέλο και αριθμό καταλόγου,
στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των μηχανημάτων και συσκευών, διαστάσεις, κατόψεις. 

Όλες οι ανωτέρω υποβολές θα γίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η έγκριση ή όχι των υλικών από την
Επίβλεψη δε θα καθυστερεί πέραν των 10 ημερών. Τα δείγματα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε
κατάλληλους  χώρους  που  θα  παρέχονται  από  τον  Ανάδοχο,  προς  σύγκριση  με  τα  μαζικά
προσκομιζόμενα  στο  Έργο  υλικά,  τα  οποία  δεν  πρέπει  να  υστερούν  καθόλου  των  αντίστοιχων
δειγμάτων που θα έχουν εγκριθεί. 
Σε περίπτωση που συσκευές, μηχανήματα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες
προδιαγραφές  λειτουργίας  ή  απόδοσης,  π.χ.  κατά  DΙΝ ή ΕΛΟΤ θα κατατίθενται  και  τα ανάλογα
πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών σαν απόδειξη καταλληλότητας, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από
την Επίβλεψη. 

Σε  περίπτωση  που  δεν  παρέχονται  τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά  από  τον  κατασκευαστή  είναι
δυνατόν να ανατεθεί, με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου
πιστοποιητικού  σε  ανεξάρτητο  γραφείο  ελέγχου,  που  θα  έχει  την  δυνατότητα  να  εκτελέσει  τις
αναγκαίες δοκιμές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην τελευταία
περίπτωση  όμως,  το  συγκεκριμένο  γραφείο  δοκιμών,  πρέπει  να  τύχει  της  γραπτής  έγκρισης  της
Επίβλεψης. 
Οι απαιτούμενες απαιτήσεις δοκιμών για υλικά, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν και με την γραπτή
κατάθεση του κατασκευαστή ότι, βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά των
οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και
ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της Επίβλεψης.

Παράδοση και αποθήκευση υλικών 
Τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο με την συσκευασία τους, όπου θα αναγράφονται τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και  στοιχεία ποιότητας.  Η μεταφορά τους θα γίνεται  με την αρμόζουσα προσοχή
ώστε να αποφευχθούν τυχόν βλάβες ή καταστροφές. 

Τα  υλικά  θα  αποθηκεύονται  στο  εργοτάξιο  με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  Αναδόχου  σε  σχέση  με
προστασία  από  κλοπή,  μηχανικές  βλάβες  και  καιρικές  συνθήκες  και  με  τρόπο  τέτοιο  ώστε  ο
εντοπισμός τους να είναι εύκολος κατά την διάρκεια των εργασιών. 
Για την μεταφορά και αποθήκευση των υλικών θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή των,
όπου υπάρχουν. 

Στα παρακάτω κεφάλαια αναλύονται τα υλικά/εργασίες/εγκαταστάσεις. 
Όταν αναγράφεται η λέξη «ενδεικτικού τύπου», υπονοεί ότι η ενδεικτικότητα υπάρχει ως προς τον
τρόπο λειτουργίας, την ποιότητα, την απόδοση και την αντοχή στον χρόνο.

Σε όσα υλικά και συσκευές απαιτείται, θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και να συνοδεύονται με
δήλωση πιστότητας CE.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
Όλα τα προϊόντα αποξηλώσεων, καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων θα απομακρυνθούν από το εργοτάξιο
και θα απορριφθούν σε χώρους που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές,  με εξαίρεση εκείνα που ρητά
καθορίζονται  ότι  θα  επαναχρησιμοποιηθούν,  τα  οποία  και  θα  παραδοθούν  από  τον  Ανάδοχο  για
φύλαξη, σε χώρο που θα ορίζει η Υπηρεσία.
Όλες οι εργασίες καθαιρέσεων και διατρήσεων θα γίνουν αυστηρά με ήπια μη καταστροφικά μέσα,
που  δεν  διαταράσσουν  την  ακεραιότητα  των  δομικών  μελών,  των  διακοσμητικών  και  των
μορφολογικών στοιχείων του κτιρίου. Οι εργασίες καθαιρέσεων οπτοπλινθοδομών ακολουθούν την
ΕΤεΠ 14-02-02-01.

Οι  αποκαταστάσεις  σε  επιφάνειες  σκυροδέματος  προβλέπονται  στην σειρά  Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων
από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
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Όπου απαιτείται η χρήση ικριωμάτων και προστασίας αυτών ακολουθείται η ΕΤεΠ 01-03-00-00

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Η  προμήθεια  και  μεταφορά  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών  στις  οποίες  πρόκειται  να
ενσωματωθεί το έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), η διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και η συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς
την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των εργασιών και τις
ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ με λινοτάπητα (linoleum)
Επιστρώσεις με ομοιογενείς, οικολογικούς, αντιστατικούς τάπητες linoleum σε ρολά, με διασφάλιση
ποιότητας  σύμφωνη  με  το  ISO  9001,  ISO  14001,  πάχους  τουλάχιστον  2,5χιλ.,  οποιασδήποτε
χρωματικής τεχνοτροπίας, με φυσικό αντιβακτηριδιακό υλικό, ανθεκτικό σε καψίματα από τσιγάρα,
να έχουν μεγάλη αντοχή στα χημικά (ΕΝ-ISO 26987) και στη σκληρή καταπόνηση από τροχήλατα
έπιπλα (ΕΝ 425).

Κατά την παραλαβή των δαπέδων σημαντικό είναι να ελέγχετε η ημερομηνία παραγωγής των τους
ώστε να μην υπερβαίνει το 1 έτος διότι, όταν το linoleum μένει αποθηκευμένο σε κυλίνδρους για
μεγάλο χρονικό διάστημα χάνει την ελαστικότητα του και δημιουργούνται προβλήματα κατά, αλλά
και μετά την τοποθέτηση του.
Επί ποινή έκπτωσης, συνοδεύεται από εγγύηση εργοστασίου κατ’ελάχιστον για πέντε (5) έτη.

Επικολλάται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό, χωρίς υπολείμματα οικοδομικών
υλικών, τυχών ρωγμών ή άλλες ατέλειες. Το υπόστρωμα θα πρέπει να εμποτιστεί με ειδικό αστάρι
πρόσφυσης και στη συνέχεια να ομαλοποιηθεί με αυτοεπιπεδούμενο ταχείας πήξεως υλικό.
Τα ίδιας παρτίδας ρολά τοποθετούνται στον ίδιο χώρο. Σχεδιάζεται η κατεύθυνση των ρολών στην
περιοχή που θα τοποθετηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ενώσεις δεν θα συμπίπτουν με την
είσοδο  του  χώρου/δωμάτιο,  με  τις  κύριες  περιοχές  κυκλοφορίας.  Εάν  το  δωμάτιο  είναι  περίπου
τετράγωνο τα ρολά θα πρέπει να «τρέξουν» παράλληλα με το εισερχόμενο φως. Σε μακριά στενά
δωμάτια ή διαδρόμους είναι καλύτερα να τοποθετούνται κατά μήκος.

Το συνεργείο τοποθέτησης με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παρέχει εγγύηση κατ’ελάχιστον
ενός (1) έτους για την σωστή τοποθέτηση του δαπέδου.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΩΜΑΤΟΣ (λούκια)
Στις συναρμογές οριζοντίων – καθέτων εξωτερικών επιφανειών, όπου απαιτείται, θα διαμορφωθούν
περιθώρια δώματος (λούκια).
Θα είναι αναπτύγματος έως 0,30m, μέσου πάχους 3,5cm, αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού
τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση από τραβηχτό τσιμεντοκονίαμα των
600kg. Θα έχουν αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής της οριζόντιας και κάθετης επιφάνεις (π.χ.
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δώματος και στηθαίου), με την εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος.
Θα  γίνει  διαμόρφωση  καμπύλου  τμήματος  με  ακτίνα  4  έως  5  cm,  με  κατάλληλο  καλούπι
(απαγορεύεται  η  διαμόρφωση με  τα χέρια  ή  με  ύφασμα).  Συμπεριλαμβάνονται  όλα τα υλικά  και
μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
Στα  στόμια  των  υδρορροών,  τοποθετούνται  ειδικές  κεφαλές  από  ειδικό  πολυμερές  υλικό,

εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Η στερέωση των ειδικών κεφαλών
επί των υδρορροών θα γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο (με μηχανική στήριξη, βίδες, βύσματα, ή με
θερμή άσφαλτο). Η εσωτερική περίμετρος του σωλήνα της υδρορροής, στα σημεία όπου εφάπτεται με
τις  ειδικές  κεφαλές,  χρειάζεται  να στεγανοποιηθεί  με  πλαστομερή ασφαλτική  μαστίχα.  Οι  ειδικές
αυτές κεφαλές είναι κατασκευασμένες από ελαστικό υλικό, πλήρως συμβατό με το ασφαλτικό μίγμα
μιας ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης και έχουν υψηλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία. Το
πέλμα και  ο  σωλήνας τους  έχουν ειδική  διαμόρφωση για την καλύτερη δυνατή συγκόλληση των
ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών. Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε το πέλμα των υδρορροών να
κολληθεί  ανάμεσα  στις  δύο  στρώσεις  ασφαλτικών  μεμβρανών.  Μετά  την  πλήρη  σύνδεση  των
κεφαλών υδρορροών με τις ασφαλτικές μεμβράνες, τοποθετούνται σήτες για την μελλοντική αποφυγή
φραγής τους από φερτά υλικά, φύλλα, κ.λπ.  Αυτές παράγονται από ελαστικό, πλαστικό υλικό, πολύ
ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και συνήθως τοποθετούνται εντός του σωλήνα υδρορροής και
αγκυρώνονται σε αυτόν.

Ενδεικτική ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗ 

Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) / Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι 

Ενδεικτική ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑ 

Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) / Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι 

Ενδεικτική ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) / Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Όλες οι επιφάνειες που θα χρωματιστούν, καθορίζονται και τρίβονται, αρχικά με πατόχαρτο οι τοίχοι,
με γυαλόχαρτο τα ξύλινα και με σμυριδόχαρτο τα σιδερένια.
Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων δειγματολογίων και
υλικά  αναγνωρισμένων  για  την  ποιότητα  τους  εργοστασίων.  Η  εκλογή  των  αποχρώσεων που  θα
εφαρμοστούν  ανήκει  αποκλειστικά  στην  Υπηρεσία.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  για  την
εφαρμογή πολλαπλών αποχρώσεων και σχεδίων σε κάθε επίπεδη επιφάνεια.

Οι  εξωτερικοί  τοίχοι  χρωματίζονται  με  ψυχροπλαστικά  χρώματα,  κατάλληλα  για  επιφάνειες
αλκαλικές, όπως είναι το σκυρόδεμα και τα κονιάματα.
Οι χρωματισμοί των μεταλλικών επιφανειών δεν προβλέπονται γενικά σπατουλαριστοί εκτός αν η
μελέτη το προβλέπει. Προηγείται καθαρισμός με σπάτουλα και συρματόβουρτσα. Ακολουθεί πρώτη
επίστρωση με  αντισκωριακό  μίνιο  και  στη συνέχεια  δεύτερη στρώση μίνιου  διαφορετικής  όμως
απόχρωσης.  Επακολουθούν  δύο  στρώσεις  ελαιοχρώματος  ή  ντουκοχρώματος  (ανάλογα  με  το  τι
προβλέπει  η  μελέτη  για  κάθε  επιφάνεια)  που  διαφέρουν  λίγο  στην  απόχρωση.  Σε  περίπτωση
χρωματισμού με ντούκο, μεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχρωμα και ξεσκόνισμα

Οι  ξύλινες  κατασκευές  (πάγκοι  κ.λ.π.)  θα  χρωματισθούν  με  βερνίκι  προδιαγραφών  και  βαθμών
εμποτισμού  μακράς  διαρκείας,  υψηλών  αντοχών  σε  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (υψηλές
θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια, υπεριώδης ακτινοβολία, βροχή, ψύχος κ.λ.π.).
Θα  εφαρμοσθεί  η  ακόλουθη  διαδικασία:  Τρίψιμο  των  επιφανειών  του  ξύλου  με  γυαλόχαρτο,
σχολαστικό ξεσκόνισμα και επάλειψη με προστατευτικό υγρό που λειτουργεί  και σαν αστάρι. Θα
ακολουθήσει και πάλι τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ώστε να είναι λεία η τελική επιφάνεια. Στην συνέχεια
θα γίνει η τελική επάλειψη με βερνίκι σε δύο στρώσεις.

Τα πλαστικά χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι οικολογικά πιστοποιηµένα άοσµα
άριστης  ποιότητας.  Εφαρµόζονται  σε  εσωτερικές  (και  εξωτερικές)  επιφάνειες  από  σοβά,  µπετόν,
σπατουλαρισµένες επιφάνειες, γυψοσανίδες, κ.λ.π. 
Επί ποινή έκπτωσης, πρέπει να φέρουν το οικολογικό σήμα (ecolabel) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με το οποίο πιστοποιείται ότι τα χρώματα πληρούν τα οικολογικά κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται
στην Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2014/312/EU.

Να προστατεύουν το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρµογή τους. Να µην περιέχουν στη
σύνθεσή  του  βαρέα  µέταλλα,  επικίνδυνες  ουσίες,  αµµωνία,  φορµαλδεΰδη  και  αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες. Να χαρακτηρίζονται από µεγάλη ευκολία εφαρµογής, υψηλή καλυπτικότητα και
απόδοση,  άριστες  αντοχές  στις  διεργασίες  καθαρισµού  (πλύσιµο-καθάρισµα),  αντοχή  σε
κλιµατολογικές καταπονήσεις και σχεδόν ανύπαρκτο πιτσίλισµα κατά την εφαρµογή. 
Να είναι κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθµών και σχολείων. 
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ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Να ανήκουν στις κατηγορίες Α/α (χρώµατα µατ εσωτερικών
τοίχων και οροφών). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lt (2007) και 30 gr/lt (2010). Το
έτοιµο προς χρήση προϊόν να περιέχει κατά µέγιστο 15 g/l ΠΟΕ. 

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Nα ανήκει στην κατηγορία Α/γ (χρώµατα εξωτερικών
τοίχων). Οριακή Τιµή ΠΟΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης : 75 gr/lt (2007) και 40 gr/lt (2010). Το προϊόν να
περιέχει κατά µέγιστο 18g/l ΠΟΕ. 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)

Υαλοπίνακες  ασφαλείας  (LAMINATED),  πολλαπλών  στοιβάδων,  από  κρύσταλλα  διαφανή  (clear
float)  και  μεμβράνη  πολυβινυλίου  ή  άλλου  υλικού,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  πλήρως
τοποθετημένοι  με  ελαστικά περεμβύσματα  από EPDM ή συναφελη και  σιλικόνη.  Κατά τα λοιπά
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT

Υαλοπίνακες  ασφαλείας  SECURIT,  απλοί  διαφανείς,  πάχους  10  mm,  οποιωνδήποτε  διαστάσεων
πλήρως τοποθετημένοι  με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδες.  Κατά τα λοιπά
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Διπλοί  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  απλοί  ή  πολλαπλοί
(LAMINATED), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού
φωτοανάκλασης  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Υπηρεσίας,.  πλήρως  τοποθετημένοι  με  ελαστικά
παρεμβύσματα  και  σιλικόνη.  Κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-02  "Διπλοί
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Γενικές  διαστάσεις  Μήκος:  500mm Πλάτος:  500mm  και  πάχος  κατάλληλο  για  το  κρίσιμο  ύψος
πτώσης του οργάνου
Γενική Τεχνική περιγραφή

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας για χώρους όπως παιδότοποι , αυλές σχολείων , χώροι άθλησης, πάρκα
κυκλοφοριακής αγωγής και όπου αλλού απαιτείται ανάγκη προστασίας από τραυματισμούς κατά την
πτώση των παιδιών.
Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις υλικού. 

• Την πρώτη στρώση  από κόκκους ελαστικού (καουτσούκ) SBR (Styrene Butadiene Rubber) πάχους
κατάλληλου για το κρίσιμο ύψος πτώσης του οργάνου και κοκκοµετρικής διαβάθµισης 7-15χιλ., και
• Την επάνω στρώση, πάχους 3mm, που θα αποτελείται από μια ενιαία ομαλή και λεία επιφάνεια
παρθένου φύλλου EPDM, (με δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληθώρας αποχρώσεων), το οποίο θα έχει
υποστεί ειδική επεξεργασία έγχυσης χρώματος (βαμμένο στη μάζα). Το παρθένο φύλλου EPDM της
άνω στρώσης θα συγκολείται στην πρώτη στρώση SBR με κόλλα πολυουρεθάνης και θερμοκρασία
ώστε να γίνεται μασίφ. Η συγκεκριμένη επεξεργασία προσφέρει στο προϊόν μέγιστη αντοχή σε φθορά
λόγω τριβής, τόσο δομικά όσο και χρωματικά. Επιπλέον, η μορφή τους είναι λεία με τις άνω ακμές να
είναι  ελαφρώς  στρογγυλευμένες  και  η  κάτω  επιφάνεια  κάθε  πλακιδίου  είναι  διαμορφωμένη
κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι).  Τα
πλακίδια  έχουν  διαστάσεις  500 Χ  500mm.  Το  υλικό  είναι  100% ανακυκλώσιμο,  φιλικό  προς  το
περιβάλλον & έχει ελάχιστο κόστος συντήρησης & επισκευής. Επίσης είναι υδατοπερατό με άριστη
αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Α.Μ. 120/2021 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                     σελίδα  7



Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

Τοποθέτηση 

Η τοποθέτηση τους  θα  γίνει  επί  βάσεως  σκυροδέματος  κατηγορίας  C12/15 οπλισμένη  με  δομικό
πλέγμα.
Τα  πλακίδια  θα  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  ειδικούς  πλαστικούς  πύρους  και  όπου  χρειαστεί  θα
επικολλούνται με κόλλα πολυουρεθάνης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα παρακάτω
απαραίτητα πιστοποιητικά, επί ποινής έκπτωσης για τα υλικά και την τοποθέτηση τους καθώς και τα
σχετικά δείγματα αυτών και θα προχωρά στην τοποθέτηση των πλακών ασφαλείας μετά από έγκριση
τους από την Υπηρεσία.
• πιστοποιητικό ISO 9001 (ως εκάστοτε ισχύει), περί πιστοποίησης 

α) της εργοστασιακής παραγωγής των πρώτων υλών των δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών από την
εταιρία κατασκευής τους και
β)  στην  τοποθέτηση  δαπέδων ασφαλείας  παιδικών  χαρών,  είτε  του  ιδίου  είτε  του  συνεργείου
εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης

•  πιστοποιητικό  από  διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης  ότι  οι  ελαστικές  πλάκες
ασφαλείας  που  πρόκειται  να  τοποθετηθούν,  έχουν  ελεγχθεί  εργαστηριακά  και  καλύπτουν  τις
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 και ΕΝ 1177 για ύψος πτώσης που κάθε φορά απαιτείται
•  πιστοποιητικό  από  διαπιστευμένο  φορέα  ελέγχου  και  πιστοποίησης  ότι  οι  πρώτες  ύλες  που  θα
περιέχονται στις παραπάνω ελαστικές πλάκες ασφαλείας, είναι εργαστηριακά ελεγμένες ως προς την
περιεκτικότητα τους σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες με αποτελέσματα κάτω από
τα χαμηλότερα όρια που έχει θέσει η Ε.Ε. (Κανονισμός REACH και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3) 

• γραπτή εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για τα υλικά και την τοποθέτηση των ελαστικών
πλακών  ασφαλείας,  είτε  του  ιδίου  είτε  του  συνεργείου  εφαρμογής  στο  οποίο  θα  αναθέσει  την
εκτέλεση της παραπάνω εργασίας
Πριν  την  τοποθέτηση  της  κάθε  παρτίδας  ελαστικών  πλακών  ασφαλείας  θα  πρέπει  να
προσκομίσει στην Υπηρεσία, επί ποινής έκπτωσης  

• «υπεύθυνη δήλωση» σύμφωνα με το άρθρο 4 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της
ΚΥΑ  91808/2020  (ΦΕΚ  4092Β/23.09.2020)  “Καθορισμός  βασικών  απαιτήσεων  για  προϊόντα
βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά”.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

Συνθετικός χλοοτάπητας τύπου landscape με υπόβαση πολυουρεθάνης
Tο  ύψος  του  πέλους  του  θα  είναι  τουλάχιστον  30mm  (+/-5%),  θα  είναι  κατασκευασμένο  από
μονόκλωνη (monofilament) ίνα, 100% πολυαιθυλενίου, ποιότητας τουλάχιστον 12500 Dtex (+/-10%),
βάρους ίνας 850 gr/m2 (+/-10%), δίχρωμου (ανοιχτού & σκούρου πράσινου), αδιάβροχο, με άριστο
συντελεστή  τριβής,  ανθεκτικό  στην  έκθεση  σε  υπεριώδη  ακτινοβολία  και  στις  μεταβολές  των
καιρικών συνθηκών, βραδύκαυστο, οικολογικό και χημικά αδρανές, χωρίς να προκαλεί δερματικούς
ερεθισμούς και 100% ανακυκλώσιμο. Το συνολικό του βάρος θα είναι 1.540 gr/m2 (+/-10%) και θα
είναι υδατοπερατός με ικανότητα απορροής τουλάχιστον 60 liter/min/100 cm2
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι από οικολογικό και 100% ανακυκλώσιμο προϊόν ελεύθερο από
κάδμιο, μόλυβδο και πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ενδεικτικά είτε κατ’ελαχιστον, τα χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα θα έχουν ως εξής:

 Ύψος πέλους 30mm
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 Gauge 3/8΄΄
 Dtex:12.500 DTex (± 5 %)
 Τύπος ίνας: μονόκλωνη UV stabilized
 Βάρος ίνας: 850 gr/m2(± 10 %)
 Συνολικό βάρος: 1.540 gr/m2(± 10 %)
 Υλικό: 60% PE – 40% PP
 Υπόστρωμα: Πολυουρεθάνη
 Υδατοπερατότητα:60 liter/min/100 cm2
 Εργοστασιακή εγγύηση: 6 χρόνια
 Μήκος ρολού 25m
 Φάρδος ρολού: 2 – 4m
 100% οικολογικό και ανακυκλώσιμο προϊόν

           Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω  πιστοποιήσεις.
 Πιστοποιήση κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001
 Δήλωση συμμόρφωσης CE
 Έκθεση δοκιμών κατά ΕΝ71-03 : 2019
 Έκθεση δοκιμών για πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH)

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες, διαμόρφωσής στις επιθυμητές κλίσεις του περιβάλλοντα
χώρου  των  παιδικών  χαρών,  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  γεωυφάσματος,  η  προμήθεια  και
διάστρωση άμμου λατομείου πάχους 3,0 cm ως υπόβαση του χλοοτάπητα καθώς και τα υλικά
τοποθέτησης του χλοοτάπητα (ενωτική ταινία, πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών κλπ).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος  πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα παρακάτω
απαραίτητα πιστοποιητικά, επί   ποινής έκπτωσης   για τα υλικά και την τοποθέτηση τους καθώς και τα
σχετικά  δείγματα  αυτού  και  θα  προχωρά  στην  τοποθέτηση  του  μετά  από  έγκριση  τους  από  την
Υπηρεσία.

 πιστοποιητικό  ISO  9001  (ως  εκάστοτε  ισχύει),  περί  πιστοποίησης  της  εργοστασιακής
παραγωγής των πρώτων υλών του συνθετικού χλοοτάπητα από την εταιρία κατασκευής του 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE

 Έκθεση δοκιμών κατά ΕΝ71-03 : 2019

 Έκθεση δοκιμών για πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες(PAH)

 γραπτή  εγγύηση  τουλάχιστον  τεσσάρων  (4)  ετών  για  τα  υλικά  και  την  τοποθέτηση  του
συνθετικού χλοοτάπητα, είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει
την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η τοποθέτηση του μπορεί να γίνει επί φυσικού εδάφους 

1. Αρχικά αφαιρούνται τα χορτάρια και τα ζιζάνια από την επιφάνεια που πρόκειται να τοποθετηθεί ο
συνθετικός χλοοτάπητας γίνεται φρεζάρισμα του εδάφους σε βάθος 4-5 εκατοστών και ίσιωμα του
εδάφους με κύλινδρο.

2. Γίνεται τοποθέτηση γεωυφάσματος έτσι ώστε να εμποδιστεί η ανάπτυξη ανεπιθύμητης βλάστησης.
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3.  Τοποθετείται  πάνω  από  το  γεωύφασμα  άμμος  θαλάσσης,  ποταμίσια  ή  και  οικοδομική πάχους
τουλάχιστον 3,0 cm η οποία καταβρέχεται ελαφρά με νερό και ισιώνεται με κύλινδρο.

4.  Γίνεται  η  τοποθέτηση  του  συνθετικού  χλοοτάπητα  και  αφαιρούνται  με  φαλτσέτα  (κοπίδι)  τα
περιττά τμήματα.

Α.Μ. 120/2021 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                     σελίδα  11



Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

Αν χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός  κομμάτια  του ίδιου συνθετικού χλοοτάπητα,  θα
πρέπει να τοποθετούνται πάντα με ίδια φορά των ινών και να τοποθετηθούν το ένα διπλά στο άλλο
(όχι το ένα πάνω από το άλλο). Τα διαφορετικά κομμάτια θα πρέπει να κολληθούν μεταξύ τους με τη
χρήση  ταινίας  και  κόλλας πολυουρεθάνης καθώς και ειδικών  συνδετήρων στερέωσης  και στα άκρα
και στα σημεία ενώσεως διαφορετικών κομματιών.

5. Μετά από τρεις μέρες, βουρτσίζεται (αν απαιτείται) ο χλοοτάπητας με συρμάτινη σκούπα ώστε να
ανασηκωθούν οι ίνες του, τοποθετείται άμμος πάνω από τον χλοοτάπητα και βουρτσίζεται ξανά.
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ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας  μορφότυπων στο ίδιο είδος οργάνου παιδικής χαράς,  ο ανάδοχος θα
προσκομίσει για κάθε περιγραφόμενο από τη μελέτη όργανο, τεχνικά φυλλάδια  κατ’ελάχιστον από
τρεις  κατασκευαστικές  εταιρείες,  ανάλογων  τεχνικών  περιγραφών  με  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
τιμολογίου της Σύμβασης, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή και έγκριση από την Επίβλεψη.

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα παρακάτω
απαραίτητα πιστοποιητικά, επί ποινής έκπτωσης  

• Πιστοποιητικά σε ισχύ ότι ο προμηθευτής των οργάνων ή η εταιρεία κατασκευής των οργάνων στην
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και ο κατασκευαστής των οργάνων, συμμορφώνονται στα
εξής: α)σύστημα διαχείρισης ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001, β)σύστημα
διαχείρισης  υγιεινής  και  ασφάλειας  στην  εργασία  ανταποκρινόμενο  στις  απαιτήσεις  του  OHSAS
18001, και γ) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 14001,
ή ισοδυνάμων αυτών με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το διαγωνισμό. 

• Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ξεχωριστά για κάθε όργανο που
πρόκειται να τοποθετηθεί, που θα πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο όργανο πληροί τις προδιαγραφές
που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176)

•  Οσα  αναφέρονται  στο  πρότυπο  ΕΝ  1176-1  για  τον  εξοπλισμό  της  παιδικής  χαράς  ως
"Προκαταρτικές Πληροφορίες"

Ο ανάδοχος, με την περαίωση των εργασιών θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία,

• Ξεχωριστά για κάθε τοποθετημένο όργανο όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του πρότυπου ΕΝ 1176-1
για  τον  εξοπλισμό  της  παιδικής  χαράς  ως  "Πληροφορίες  εγκατάστασης"  και  ως  "Πληροφορίες
ελέγχου και εγκατάστασης συντήρησης"

• Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για τα υλικά και την τοποθέτηση των οργάνων,
είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εκτέλεση της παραπάνω
εργασίας

Επί πλέον κάθε τοποθετημένο όργανο θα πρέπει να φέρει και την ειδική ταμπέλα σήμανσης του.

Η πληρωμή για τα τοποθετημένα όργανα, θα γίνει υποχρεωτικά και μόνο μετά την προσκόμιση όλων
των παραπάνω εγγράφων και πιστοποιητικών.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΦΥΤΕΥΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  κάθε  είδος  εργασίας  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας  του  εμπορίου.  Στα  υλικά

συμπεριλαμβάνονται: το φυτικό υλικό, οι εισροές (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, κ.λ.π.) και τα λοιπά βοηθητικά, όπως

πάσσαλοι, υλικά προσδέσεων, κ.λ.π.

Κάθε εργασία θα εκτελεστεί με τον τρόπο που πρέπει, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια και σύμφωνα με τις

υποδείξεις των επιβλεπόντων που έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο του έργου.

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δένδρα – Θάμνοι

Το προσφερόμενο, από τον ανάδοχο, φυτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις

ισχύουσες διατάξεις, να είναι αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως, απαλλαγμένο από εντομολογικές και φυτοπαθολογικές

προσβολές,  πλουσίου  και  υγιούς  ριζικού  συστήματος  και  ανεπτυγμένο  εντός  φυτοδοχείων  με  αδιατάραχτες  μπάλες

(προκαταρτικός φυτοπαθολογικός έλεγχος στο φυτώριο είναι επιδιωκόμενος).

Όλα τα φυτά θα συμφωνούν απόλυτα με το όνομά τους και ένα από κάθε ομάδα ή σύνολο ίδιων φυτών θα έχει ετικέτα με

το όνομα και το μέγεθος των φυτών σύμφωνα με την επικρατούσα στα φυτώρια πρακτική. Σε κάθε περίπτωση τα βοτανικά

ονόματα θα υπερισχύουν των κοινών ονομάτων.

Το φυτικό υλικό κατά είδος, αριθμό, μέγεθος, ηλικία και κατηγορία είναι αυτό που περιγράφουν οι προδιαγραφές:

Τα δέντρα θα έχουν καλά αναπτυγμένη κόμη, ύψος όπως αναφέρεται  στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών φυτικού

υλικού του Α.Τ.Ε.Π. μετρούμενο από το λαιμό της ρίζας και ελάχιστη περίμετρο κορμού, όπως αναφέρεται στον ίδιους

πίνακες, η οποία μετράται σε ύψος 1μ. από το λαιμό της ρίζας. Όλα τα δένδρα θα είναι καλά διακλαδισμένα σε ύψος άνω

των 2 μέτρων (η διακλάδωση να αποτελείται τουλάχιστον από 3-4 κλάδους), με ευθυτενή κορμό, με καλά σχηματισμένη

κόμη και σχήμα κόμης χαρακτηριστικό του είδους τους. 

Οι θάμνοι και τα ποώδη θα είναι διακλαδισμένοι από το λαιμό της ρίζας (η διακλάδωση να αποτελείται τουλάχιστον από

3-4 κλάδους) και θα έχουν κανονικά διαμορφωμένο σχήμα και ύψος ανάλογα με το είδος.

Αναλυτικά τα είδη φυτών θα πληρούν ανά κατηγορία τις τεχνικές προδιαγραφές που δίδονται στους αντίστοιχους πίνακες

του Α.Τ.Ε.Π.

Προμήθεια φυτικού υλικού

Η προμήθεια φυτικού υλικού θα γίνει στις ποσότητες που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και θα είναι σύμφωνα

με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος. Οι προδιαγραφές θα τηρούνται αυστηρά και ο επιβλέπων θα έχει

το δικαίωμα να απορρίψει φυτικό υλικό που δεν τηρεί τις προδιαγραφές αυτές, δεν είναι υγιές και η εμφάνιση τους δεν

κρίνεται ικανοποιητική. 

Χειρισμός Υλικών

Κατά  τη  μεταφορά  από  το  φυτώριο  αλλά  και  εντός  του  εργοταξίου,  όλα  τα  φυτά  θα  συσκευάζονται  έτσι  ώστε  να

εξασφαλίζεται προστασία από την υπερβολική ζέστη ή κρύο, τον ήλιο, τον άνεμο και άλλους κλιματικούς παράγοντες.

Η αποθήκευση των φυτών στο εργοτάξιο θα είναι εξασφαλισμένη όπως επίσης και η προστασία τους από ήλιο, άνεμο, και

εργασίες κατασκευής. Θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένο και καλά αεριζόμενο χώρο και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η

άρδευση αυτών.
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Όλες οι μπάλες χώματος φυτών θα είναι συμπαγείς και άθικτες.

Όλα τα φυτά θα κρατούνται κατά τις μετακινήσεις τους από τους εργάτες, από το φυτοδοχείο και όχι μόνο από τον κορμό

του φυτού, ώστε να μην καταστρέφεται το ριζικό σύστημα του φυτού κατά τη μεταφορά. Η κόμη του κάθε δέντρου θα

δένεται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγεται το σπάσιμο των κλάδων.

Όλα τα φυτά που αποθηκεύονται επί τόπου του έργου θα είναι πάντοτε κατάλληλα προστατευμένα από τραυματισμούς.

Εγγυήσεις

Το φυτικό υλικό θα είναι εγγυημένο για τη διάρκεια της μεταφοράς επί τόπου, της εγκατάστασης και όλης της περιόδου

συντήρησης μέχρι την οριστική παραλαβή.

Το φυτικό υλικό που δεν θα παρουσιάζει εμφανή σημεία ευδοκίμησης, θα αντικαθίσταται μόλις το επιτρέψει ο καιρός και

αφού ειδοποιηθούν οι επιβλέποντες του έργου.

Τα  φυτά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  αντικατάσταση  θα  είναι  του  ιδίου  είδους  και  μεγέθους  όπως  τα  αρχικώς

προδιαγραφόμενα.  Όλη  η  εργασία,  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών,  των  εργατικών,  και  του  εξοπλισμού  που  θα

χρησιμοποιηθεί στις αντικαταστάσεις, θα επιβαρύνει τον εργολάβο πρασίνου. Τα φυτά της αντικατάστασης θα έχουν την

ίδια εγγύηση όπως καθορίζεται παραπάνω. Κάθε ζημιά ακόμη και ίχνη τροχοφόρου σε χώρους φύτευσης, που προκλήθηκε

κατά την εκτέλεση της αντικατάστασης, θα επιδιορθώνονται αμέσως.

Το φυτικό υλικό που κατά το πέρας της περιόδου εγγύησης είναι σε αμφίβολη κατάσταση αντικαθίσταται, εκτός εάν κατά

τη  γνώμη  του  υπεύθυνου  επιβλέποντα  είναι  σκόπιμο  να  επεκταθεί  η  περίοδος  εγγύησης  κατά  μία  πλήρη  περίοδο

ανάπτυξης .

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Γενικά

Τα συσκευασμένα υλικά θα παραδοθούν σε συσκευασίες όπου αναγράφονται:

Το βάρος ή ο όγκος

Η ανάλυση του υλικού

Το όνομα του κατασκευαστή

Θα  προστεθούν  τα  υλικά  από  φθορές  κατά  τη  μεταφορά  και  την  αποθήκευση  τους.  Επίσης,  θα  διατεθεί  ασφαλής

αποθήκευση για πολύτιμα και φθαρτά υλικά.

Κηπευτικό χώμα 

Το κηπευτικό χώμα θα είναι άριστης ποιότητας  γιατί  αποτελεί  το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών

λειτουργιών των φυτών.

Για τις  ανάγκες του έργου απαραίτητη θεωρείται η εγκατάσταση κηπαίου χώματος, σε 25 εκ. βάθος, από την τελική

διαμορφούμενη επιφάνεια, στους χώρους φυτεύσεων.

Θα έχει μέση αμμοαργιλλώδη σύσταση, με περιεκτικότητα σε άργιλλο όχι περισσότερο από 30% και άμμο τουλάχιστον

55% με επαρκή ποσότητα οργανικής ουσίας.

Θα είναι γόνιμο και εύθρυπτο, προερχόμενο από βάθος εκσκαφής έως 0,70μ., pH 6,0-7,5, απαλλαγμένο από άλατα, ξένες

προσμίξεις, όπως υλικά από κατεδαφίσεις, μπάζα, πέτρες ή χαλίκια, ρίζες και πολυετή ζιζάνια.

Επίσης, θα είναι απαλλαγμένο εντόμων και νηματωδών παθογόνων. 

Στη συνέχεια θα γίνει βελτίωση του κηπευτικού χώματος με πρόσμιξη οργανικής ουσίας, περλίτη και λιπασμάτων στις

κατάλληλες αναλογίες και ανάλογα με το υπόστρωμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 

Οργανική ουσία 
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Το φυτικό χώμα θα εμπλουτιστεί με οργανικά εδαφοβελτιωτικά. Θα χρησιμοποιηθεί μεταπλάστης εδάφους προερχόμενος

από επεξεργασμένο λεοναρδίτη και φυτικά υπολείμματα, απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων, έντομα, νηματώδεις κ.λ.π.

για την αύξηση της περιεκτικότητας της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Περλίτης

Είναι ανόργανο αργιλλοπυριτικό ορυκτό, ηφαιστιογενούς προέλευσης με κόκκους διαμέτρου 1-5mm., ελαφρύς (80-110

kgr/m3), χημικά αδρανής με pH 6,5-7,5 και εντελώς απαλλαγμένος από σπόρους ζιζανίων και φυτοπαθογόνα. 

Ο περλίτης συνιστάται ιδιαίτερα για εδάφη με μειωμένη στραγγιστική ικανότητα γιατί βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους

(υφή - δομή),  αυξάνει το πορώδες, εξασφαλίζει  τον αερισμό της ρίζας του φυτού και  διευκολύνει την ανάπτυξή της.

Επίσης βελτιώνει τη στράγγιση, κατακρατώντας τα θρεπτικά συστατικά και την υγρασία, τα οποία τα αποδίδει στη ρίζα

του φυτού. 

Λιπάσματα

Τα λιπάσματα θα είναι του εμπορίου, κοκκώδους τύπου, με ομοιογενή σύσταση, ξηρά και σπειρωτά και θα παραδοθούν

επί τόπου σε σφραγισμένη συσκευασία με σημειωμένη την υπεύθυνη χημική ανάλυση από τον κατασκευαστή και το

βάρος.

Για τα δένδρα και τους θάμνους προτείνεται πλήρες λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης με χρόνο αποδέσμευσης 5-6 μήνες,

να έχει επικάλυψη με ιχνοστοιχεία και σύσταση N.P.K. 18-10-11 ή παραπλήσια, σε ποσότητα 100 gr για κάθε δένδρο και

20 gr για κάθε θάμνο.

Πάσσαλοι υποστύλωσης και υλικά πρόσδεσης δένδρων

Οι πάσσαλοι θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των δέντρων, θα είναι από ξύλο καστανιάς, ευθυτενείς, κυλινδρικοί,

ύψους 3,0μ. και διαμέτρου 8-10εκ. Δεν θα έχουν προβλήματα από προσβολές εντόμων ή μυκήτων και θα είναι πελεκητοί

στο ένα άκρο τους και εμποτισμένοι με πίσσα μέχρι ύψος 0,50μ..

Για την πρόσδεση των δέντρων στους πασσάλους θα χρησιμοποιηθούν τρεις ελαστικοί σύνδεσμοι ανά δένδρο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Προκαταρτικές Εργασίες – Εργασίες Υποδομής

Πριν γίνει οποιαδήποτε φυτευτική εργασία πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα χώματα που περιέχουν βλαβερές ουσίες,

όπως λάδια, σκυρόδεμα, μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα, αφαιρώντας τα χώματα μέχρι τη στάθμη στεγνότητας στις

περιοχές  που  έχουν  επηρεαστεί.  Τα  χώματα  που  έχουν  επηρεαστεί  θα  αντικατασταθούν  με  άλλα  κατάλληλα  για

εγκατάσταση φυτών.

Ειδικότερα για τα δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν, πρέπει να αφαιρεθεί όλο το χώμα σε βάθος τουλάχιστον 1,20μ. και

να γίνει έλεγχος της στράγγισης.

Διαμόρφωση επιφάνειας του εδάφους

Η προκαταρτική διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προετοιμάζει την τελική

διαμόρφωση. 

Οι εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους θα είναι οι εξής:

 Διάστρωση χώματος

 Διαμόρφωση επιφάνειας – αφαίρεση ξένων υλικών (τσουγκράνισμα)

 Φρεζάρισμα μέχρι βάθους 30 εκ.
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 Δεύτερη διαμόρφωση (τσουγκράνισμα)

 Επισήμανση – οριοθέτηση θέσεων φύτευσης

Εγκατάσταση Φυτικού Υλικού

Γενικά

Η εγκατάσταση των δέντρων και θάμνων περιλαμβάνει τις εργασίες του αρχικού βοτανίσματος με εργάτες ή μηχανικά

μέσα, της σήμανσης της θέσης του καθ’ ενός, της διάνοιξης των λάκκων, της φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και διανομής

των φυτών, του λιπάσματος, των εδαφοβελτιωτικών και των πασσάλων (για την υποστήριξη των δέντρων), της φύτευσης

των φυτών, της υποστύλωσης για τα δέντρα εκτός των κωνοφόρων και της άρδευσης αμέσως μετά τη φύτευση.

Εποχή φύτευσης

Η ενδεικνυόμενη εποχή φύτευσης είναι από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο με εξαίρεση ημέρες που επικρατούν πολύ χαμηλές

θερμοκρασίες ή υπερβολική ζέστη.

Άνοιγμα λάκκων φύτευσης 

Οι λάκκοι οι οποίοι θα ανοιχτούν από εργάτες με ή χωρίς την χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος θα είναι κυλινδρικοί με τις

ακόλουθες διαστάσεις 

 Για φύτευση δένδρων  0,7 x 0,7 x 0,7 m ή 1 x 1 x 1 m 

 Για φύτευση θάμνων 0,3 x 0,3 x 0,3 m ή 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Εμπλουτισμός κηπευτικού χώματος με οργανική ουσία και περλίτη

Το φυτικό χώμα θα εμπλουτιστεί με οργανικά εδαφοβελτιωτικά σε ποσοστό 20% με οργανική ουσία και 10% με περλίτη

επί του όγκου του κηπευτικού χώματος.

Τρόπος Φύτευσης

Μετά τη διάνοιξη των λάκκων των δένδρων είναι προτιμότερο για λόγους καλής στράγγισης να τοποθετείται ένα στρώμα

χοντρού χαλικιού 0,20εκ. στους λάκκους των δένδρων που θα φυτευτούν σε πλακόστρωτες επιφάνειες.

Στη συνέχεια ο λάκκος γεμίζει κατά το 1/3 του βάθους με μίγμα χώματος και εδαφοβελτιωτικών και γίνεται προσθήκη

λιπάσματος 100 gr για κάθε δένδρο, και 20 gr για κάθε θάμνο.

Θα αφαιρείται κάθε είδος συσκευασίας των φυτών, δηλαδή πλαστικές σακούλες, γλάστρες, λινάτσες κ.λ.π. με προσοχή

χωρίς να σπάσει η μπάλα χώματος.

Το φυτό στη συνέχεια θα τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό με τέτοιο τρόπο ώστε ο λαιμός του

φυτού να φθάνει στο ίδιο ύψος ή λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Αν πρόκειται για δένδρο τοποθετείται πάσσαλος προς την πλευρά κατεύθυνσης των συνήθων ανέμων, καρφώνεται σε

βάθος τουλάχιστον 0,5μ.  εντός του εδάφους, έτσι ώστε να εφάπτεται με την μπάλα χώματος, χωρίς να τη διασπάσει.    

Ακολουθεί πλήρωση με χώμα, το οποίο προέκυψε από τη διάνοιξη του λάκκου, εφόσον αυτό είναι κατάλληλο. Όταν η

σύσταση του προϋπάρχοντος χώματος έχει υποβαθμιστεί αυτό θα απομακρύνεται και θα χρησιμοποιείται νέο.

Στη συνέχεια το χώμα πατιέται από τα πλάγια ώστε να μην διασπάται η μπάλα από την πίεση και ταυτόχρονα να έρθει σε

καλή επαφή, να εξαλειφθούν τα κενά αέρος, να ελαχιστοποιηθεί η καθίζηση και να εξασφαλιστεί  η σταθερότητα του

φυτού.

Για τα δένδρα ακολουθεί πρόσδεση με ελαστικούς συνδέσμους ανά πάσσαλο σε τρία σημεία.

Οι  πέτρες  καθώς  επίσης  και  όλα  τα  άχρηστα  υλικά  που  τυχόν  προέκυψαν  είτε  από  την  εκσκαφή  είτε  από  την

αποσυσκευασία των υλικών θα απομακρυνθούν από το χώρο και ο χώρος γύρω από το φυτό θα καθαριστεί, θα ισοπεδωθεί,

Α.Μ. 120/2021 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                                                     σελίδα  17



Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

θα τσουγκρανιστεί και η φύτευση θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία λεκάνης άρδευσης και την άρδευση του φυτού με

λάστιχο.

Καθαρισμός

Όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι φυτοτεχνικές εργασίες ο χώρος της αποθήκευσης για φυτά και άλλα υλικά καθώς και

όλοι οι πεζόδρομοι και δρόμοι θα διατηρούνται καθαροί και τακτικοί.

Επίσης, τα απορρίμματα που προέρχονται από την αφαίρεση ζιζανίων ή λίθων από τις περιοχές φύτευσης αλλά και την

προετοιμασία χώρων φύτευσης θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο κάθε μέρα.

Τέλος, αφαιρούνται από όλα τα φυτά όλες οι ετικέτες, επιγραφές, πάσσαλοι και δεσίματα φυτωρίου.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Για τους δύο πρώτους μήνες συντήρησης του νέου εγκατεστημένου πρασίνου οι απαιτήσεις των φυτών σε νερό μέχρι την

προσαρμογή του ριζικού τους συστήματος θα είναι αυξημένες και ως εκ τούτου η παροχή του νερού άρδευσης και ο

έλεγχος της υδατικής κατάστασης των φυτών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελής. 

Οι λοιπές εργασίες θα γίνονται με βάση το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις των

φυτών. 

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

παρακολουθείται συνέχεια η κατάσταση των φυτών και θα γίνονται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, με σκοπό τα

φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη

λειτουργικότητα και την αισθητική βελτίωση του χώρου.

Λόγω της γειτνίασης του έργου με κατοικημένη περιοχή όλες οι επεμβάσεις φυτοπροστασίας και λιπάνσεων θα γίνεται με

προσοχή και σύνεση, υπό την επίβλεψη γεωπόνου, στις σωστές δοσολογίες και σε ημέρες που δεν επικρατούν ισχυροί

άνεμοι (όσον αφορά τους ψεκασμούς). 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την συντήρηση και την άρδευση του φυτικού υλικού μέχρι την οριστική

παράδοση του έργου. Η άρδευση του φυτικού υλικού σε θέσεις όπου δεν προβλέπεται δίκτυο αυτόματης άρδευσης

είναι υποχρέωση του εργολάβου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης

Ο σχηματισμός των λεκανών άρδευσης των φυτών γίνεται δύο φορές ετησίως μία τον Μάρτιο και μία το Σεπτέμβριο.

Άρδευση

Κατά  τη  διάρκεια  συντήρησης  προτείνεται  να  γίνεται  άρδευση των φυτών με  οποιοδήποτε  τρόπο τουλάχιστον  κάθε

δεύτερη μέρα από Απρίλιο έως Οκτώβριο και μία φορά την εβδομάδα την περίοδο από Νοέμβριο έως Μάρτιο με ποσότητα

4lt/θάμνο και 16-24lt/δένδρο εκτός και αν μεσολαβούν βροχοπτώσεις. Εξυπακούεται ότι η συχνότητα των αρδεύσεων

επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, θερμοκρασία, ανέμους) και θα είναι τακτικότερη εάν και όποτε αυτό

απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η καλή ανάπτυξη τους.

Επίσης  θα  γίνεται  έλεγχος  του  δικτύου  άρδευσης,  όπου  υπάρχει,  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  (ιδιαίτερα  κατά  την

καλοκαιρινή θερμή περίοδο) και συντήρηση του δηλαδή άμεση επισκευή βλαβών και ρυθμίσεις όποτε αυτό απαιτείται. 

Λίπανση

Προτείνεται να γίνονται λιπάνσεις δυο φορές ανά έτος με κοκκώδη λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης στα φυτά. Μια

φορά το φθινόπωρο με πλήρες λίπασμα με ιχνοστοιχεία (τύπου 15-15-15 ή 12-10-20 ή 12-12-17 (+2Mg+6S)) και μια φορά

τέλη χειμώνα – αρχές άνοιξης με αζωτούχο λίπασμα (άζωτο (Ν) σε ποσοστό άνω του 25%) με παρεμποδιστή νιτροποίησης

(τύπου 25-15-0 ή 26-0-0 (+13S)). Θα γίνεται ενσωμάτωση του λιπάσματος και στη συνέχεια πότισμα. 

Σχηματισμός κόμης - κλάδεμα

Ο σχηματισμός κόμης (κλάδεμα) θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό δυο φορές ανά έτος ανάλογα με το είδος του

φυτού (δέντρο ή θάμνος, αειθαλές ή φυλλοβόλο),  την ηλικία,  την ανάπτυξη και  το σκοπό που επιδιώκεται.  Μετά το

κλάδεμα  θα  απομακρύνονται  από  το  έργο  τα  κομμένα κλαδιά  σε  κατάλληλο  εγκεκριμένο  χώρο και  σε  οποιαδήποτε

απόσταση από το έργο.

Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών
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Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών θα γίνεται 3 φορές το έτος, προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει

πιθανότητα εκδήλωσής τους ή θεραπευτικά όταν εμφανιστεί,  με κατάλληλα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα σκευάσματα

(κατάλληλα για χρήση στις κατοικημένες περιοχές) με ψεκασμό της κόμης ή ριζοπότισμα αφού προηγουμένως ληφθούν

όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

Βοτάνισμα - Σκάλισμα

Το βοτάνισμα των χώρων μεταξύ των φυτών θα γίνεται από εργάτες έως και δυο φορές το μήνα (ανάλογα με την εποχή)

για  την  απομάκρυνση  των  διάφορων  επιζήμιων  και  ανταγωνιστικών  ζιζάνιων,  που  αναπτύσσονται  στη  διάρκεια  του

χρόνου συντήρησης. Μετά την εξαγωγή ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων αυτά θα συγκεντρωθούν και θα απομακρυνθούν

από το χώρο, μαζί με οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους στους οποίους επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές η

απόρριψη τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. 

Ταυτόχρονα με το βοτάνισμα θα εκτελείται και το σκάλισμα για τον αερισμό της ρίζας και την αποφυγή συμπίεσης του

εδάφους.

Καθαρισμός χώρου φυτών

Ο καθαρισμός των χώρων των φυτών δηλαδή η συγκέντρωση και απομάκρυνση των διαφόρων απορριμμάτων και ξένων

αντικειμένων από το χώρο του έργου, είναι μια εργασία η οποία είναι απαραίτητη και γίνεται σε τακτά διαστήματα ώστε ο

χώρος να διατηρείται καθαρός.

Υποστύλωση δένδρων

Η υποστύλωση ενός τεμαχίου δέντρου, γίνεται δύο φορές ετησίως όταν χαλαρώνει ή καταστρέφεται  η σύνδεση πασσάλου

– δέντρου και για τα 2-3 πρώτα έτη. Μετά η υποστύλωση πρέπει να αφαιρείται εφόσον τα δένδρα έχουν εγκατασταθεί

σταθερά στο έδαφος

Αντικατάσταση αποξηραμένων – τραυματισμένων φυτών

Αντικατάσταση των αποξηραμένων και τραυματισμένων φυτών με φυτά ιδίου μεγέθους, κατάστασης και ποικιλίας.

Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021 Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΡΓΟ:  Εργασίες για την προσαρμογή 
των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. 
στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  120/2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.

                                Ε.Ε.Τ.Α.Α.

                                Δ.Α.Α.Κ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Εργασίες για την προσαρμογή 
των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. 
στις προδιαγραφές του 
Π.Δ.99/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  120/2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γενικοί όροι τιμολογίου
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων  εργασιών,  όπως
περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην  περιοχή  του  Έργου.  Οι  τιμές  μονάδος
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης.  
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις
ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων,
εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο
κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς  φόρους  κ.λπ.,  πλην  του  Φ.Π.Α.  Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη  διοδίων  των  κάθε  είδους
μεταφορικών του μέσων. 
1.1.2 Οι  δαπάνες  προμηθείας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και  βοηθητικών  υλικών,
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών
μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως
με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

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

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),
όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.  
       Ως  «κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους»  νοείται  το  κόστος  χρήσης  του  συγκεκριμένου  χώρου  από  την  
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.  
1.1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών (στο  Ι.Κ.Α.,  σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται  από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή
τους  προβλέπεται  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κ.λπ.,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού
(εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται,  την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και  την εκτέλεση ελέγχων και  δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον
προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων  παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών
και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
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και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.1.6 Τα  πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  για  το  προσωπικό  του  Έργου,  τις  μεταφορές,  τα  μεταφορικά  μέσα,  τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη
των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα  τρίτων,  της  αποφυγής  ρύπανσης  ρεμάτων,  ποταμών,  ακτών  κ.λπ.,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.1.8 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης  φύσεως
‘’δοκιμαστικών  τμημάτων’’  που  προβλέπονται  στην  Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπούς  όρους  δημοπράτησης  (μετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση
(όταν απαιτείται),  η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν
προσωρινών  αποθέσεων  και  επαναφορτώσεων  αδρανών  υλικών  προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων  κλπ.  πλην  των
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την
προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης
των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών
και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην
περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση  της  κυκλοφορίας  κλπ.  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω  προσωρινών
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και  σχεδίων λεπτομερειών,  οι  δαπάνες  ανίχνευσης και  εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
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1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
 1.1.15 Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγμάτων  και  πινάκων  οπλισμού  σκυροδεμάτων  (όταν  αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές
τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να
προστατεύονται  τόσο  τα  κατασκευαζόμενα  οσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του
έργου, και  γενικά κάθε βοηθητικής  κατασκευής που θα απαιτηθεί  σε οποιοδήποτε  στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.)
εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια  τα  ορύγματα  ή  επηρεάζονται  τοπικά  από  τις  εκτελούμενες  εργασίες,  Την  αποκλειστική  ευθύνη  για  την
πρόκληση ζημιών και  φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,  τόσο αστικά όσο και  ποινικά και  μέχρι περαίωσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που
οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται  ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη:  Οι  πάσης φύσεως δαπάνες  για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των
αναγκαίων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή  ακαταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφών  (καταβολή  τιμήματος  προς
ιδιοκτήτες,  αν  απαιτείται,  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,  κατασκευή  οδών  προσπέλασης  ή  επέκταση  ή  βελτίωση
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι
δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ.,
με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.25 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να  εκπονηθούν  από  τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων
κ.λπ.
1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία
και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την
είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες  διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και
διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία  περιλαμβάνουν  τις
δαπάνες:
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(1)  Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων,  για  την  ανέγερση κύριων και  βοηθητικών εργοταξιακών
εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς
Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα
μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
(7)  Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις  τροποποιήσεις,  εφόσον  δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14)  Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών  εξόδων,  απαιτήσεως  για  μελέτες  που  μπορεί  να  προκύψουν  κατά  την  πορεία  των εργασιών,
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν
τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων
και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής
απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και
λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης
ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς
αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή
εργασιών  που  επιμετρώνται  διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.
Για  ονομαστική  διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  διαφορετική  από  τις  αναφερόμενες  στα  υποάρθρα  των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης
στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
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Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου
(12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12
mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου
(240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm,
με βάση το λόγο: 

ΒN / 240
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η
σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό
πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος

1.2 Για  τις  επιμέρους  εργασίες  ισχύουν αντίστοιχα  οι  γενικοί  όροι  του  τιμολογίου  έργων οδοποιίας  (ΝΕΤ ΟΔΟ),
υδραυλικών έργων (ΝΕΤ ΥΔΡ), ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (ΝΕΤ ΗΛΜ).
1.3.  Στις τιμές των άρθρων του ΠΑΡΟΝΤΟΣ τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένες και όλες οι
δαπάνες  για  κάθε  εργασία  που  αναφέρεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  ή  στην  Ε.Σ.Υ.  ή  που
αποτυπώνεται  στα  σχέδια  και  συνοδεύουν  τη  μελέτη,  έστω  και  αν  αυτή  (η  εργασία)  δεν
περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, εκτός αν ρητώς αναφέρεται ότι πληρώνεται
ξεχωριστά.  Ομοίως  περιλαμβάνονται  και  οι  τυχόν  αμοιβές  ή  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τη
σύνταξη των μελετών και την έκδοση των όποιων βεβαιώσεων ή μετρήσεων ζητούνται από τον
Ανάδοχο του έργου και αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

1.4.Οπου στο τιμολόγιο περιγράφεται εργασία τοποθέτησης ή εγκατάστασης εξαρτημάτων, οργάνων,
στοιχείων  η/μ  εγκαταστάσεων  κ.λ.π.,  στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  αποξήλωση  και
απομάκρυνση από το χώρο του έργου του στοιχείου που θα αντικατασταθεί, στις θέσεις όπου
επιτρέπεται η απόρριψη του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο.

1.5.Η  δαπάνη  της  καθαρής  μεταφοράς  προς  οριστική  απόθεση  των  πάσης  φύσεως  προϊόντων
εκσκαφών και καθαιρέσεων,  συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας των άρθρων, είτε
ανοιγμένη είτε προστιθέμενη στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης
και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 
  Εγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012      
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Β. Περιγραφικό Τιμολόγιο

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

Αρθρο 1  ο    (σχετ. 20.02) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία
υπογείων κλπ χώρων     

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων
κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών
έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας
των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων
εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Επισημαίνεται  ότι  για  τα  προϊόντα  των  εκσκαφών  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  επιβάλλεται  η
ανακύκλωση  τους.  Το  δε  κόστος  διαχείρισης  τους  προβλέπεται  με  σχετική  δαπάνη  στο  κόστος  των
απολογιστικών του έργου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Πέντε και είκοσι λεπτά (5,20)

Αρθρο 2  ο    (ΟΙΚ20.30) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2171)

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ενενήντα λεπτά (0,90)

Αρθρο   3  ο    (σχετ. 22.10) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε
στάθμη  από  το  δάπεδο  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  πάσης  φύσεως  απαιτούμενου
εξοπλισμού  και  εργαλείων,  των  ικριωμάτων  και  προσωρινών  αντιστηρίξεων  και  η  συσσώρευση  των
προϊόντων,  ο  τεμαχισμός  των  ευμεγέθων  στοιχείων  σκυροδέματος  και  η  μεταφορά  τους  στις  θέσεις
φόρτωσης,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01  "Καθαιρέσεις  στοιχείων  οπλισμένου
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Επισημαίνεται  ότι  για τα προϊόντα των καθαιρέσεων σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις  επιβάλλεται  η
ανακύκλωση  τους.  Το  δε  κόστος  διαχείρισης  τους  προβλέπεται  με  σχετική  δαπάνη  στο  κόστος  των
απολογιστικών του έργου.

22.10.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Τριάντα ευρώ και δέκα λεπτά  (30,10)

Αρθρο   4  ο   (σχετ. 22.15) Καθαίρεση  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  οπλισμένο
σκυρόδεμα. με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
Καθαίρεση  και  τεμαχισμός  μεμονωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα,  πλήν
δαπέδων. 
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Συμπεριλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  πάσης  φύσεως  απαιτούμενου  εξοπλισμού  και  εργαλείων,  των
ικριωμάτων  και  προσωρινών  αντιστηρίξεων  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  ο  τεμαχισμός  των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Επισημαίνεται ότι για τα προϊόντα των καθαιρέσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  επιβάλλεται η
ανακύκλωση  τους.  Το  δε  κόστος  διαχείρισης  τους  προβλέπεται  με  σχετική  δαπάνη  στο  κόστος  των
απολογιστικών του έργου.

22.15.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Πενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά  (58,10)

Αρθρο   5  ο    (σχετ. 22.20) Καθαίρεση επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου   και οιουδήποτε   
πάχους 
Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,  μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση,
την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται  ότι  για τα προϊόντα των καθαιρέσεων σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις  επιβάλλεται  η
ανακύκλωση  τους.  Το  δε  κόστος  διαχείρισης  τους  προβλέπεται  με  σχετική  δαπάνη  στο  κόστος  των
απολογιστικών του έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (7,90)

Αρθρο   6  ο    (σχετ. 22.21) Καθαίρεση επιστρώσεων   τοίχων παντός τύπου   
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου
οποιουδήποτε  πάχους,  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιοδήποτε  ύψος.  Συμπεριλαμβάνεται  η
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση, η
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται  ότι  για τα προϊόντα των καθαιρέσεων σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις  επιβάλλεται  η
ανακύκλωση  τους.  Το  δε  κόστος  διαχείρισης  τους  προβλέπεται  με  σχετική  δαπάνη  στο  κόστος  των
απολογιστικών του έργου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50)

Αρθρο   7  ο    (σχετ. ΟΙΚ22.23) Καθαίρεση επιχρισμάτων
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2252)

Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  μαρμαροκονιαμάτων,
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους,
σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος  εργασίας.  Συμπεριλαμβάνεται  ο  καθαρισμός  των  αρμών  και  η
συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Επισημαίνεται  ότι  για τα προϊόντα των καθαιρέσεων σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις  επιβάλλεται  η
ανακύκλωση  τους.  Το  δε  κόστος  διαχείρισης  τους  προβλέπεται  με  σχετική  δαπάνη  στο  κόστος  των
απολογιστικών του έργου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60)

Αρθρο   8  ο    (ΟΙΚ22.60) Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2236)

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση
της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών
αποξήλωσης προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20)

Αρθρο 9  ο    (σχετ. 22.65) Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων,  οποιουδήποτε σχεδίου και  διαστάσεων,  με την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Επισημαίνεται ότι για τα προϊόντα των αποξηλώσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  επιβάλλεται η
ανακύκλωση  τους.  Το  δε  κόστος  διαχείρισης  τους  προβλέπεται  με  σχετική  δαπάνη  στο  κόστος  των
απολογιστικών του έργου.

22.65.02              Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Μηδεν ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (0,35)

ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα – Επιχρίσματα – Αποκαταστάσεις

Αρθρο   10  ο   (32.01) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  (ΚΤΣ),  με  την
διάστρωση  με  χρήση  αντλίας  σκυροδέματος  ή  πυργογερανού  και  την  συμπύκνωση  αυτού  επί  των
καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής  σκυροδέματος,  χωρίς  την  δαπάνη  κατασκευής  των
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η  προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  εκτέλεσης  του  έργου,  του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,
εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των
αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της  εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
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χαρακτηριστικών (αντοχής,  εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα
τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο
για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η  δαπάνη  χρήσεως  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η  περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων  σκυροδέματος  από  την  θέση
σκυροδέτησης. 

ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία διαμόρφωσης  δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

(α) 32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  12/15   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα ευρώ (84,00)

(β) 32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ενενήντα ευρώ (90,00)

Αρθρο   11  ο   (32.05) Σκυροδέματα μικρών έργων     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
Παραγωγή  σκυροδέματος  μικρών  έργων  επί  τόπου,  με  φορητούς  αναμικτήρες  σκυροδέματος  ή
αυτοκινούμενες  μπετονιέρες,  ποιότητας  έως  C16/20,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος  (ΚΤΣ),  με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί  των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο
εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

(α) 32.05.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  12/15   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εκατόν ένα ευρώ (101,00)

(β) 32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εκατόν έξι ευρώ (106,00)

Αρθρο   1  2  ο    (38.02) Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 
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Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ.
φρεατίων,  επιστέψεων τοίχων,  βαθμίδων,  περιζωμάτων εμβαδού μέχρι  0,30 m2 κλπ),  σε οποιαδήποτε
στάθμη  υπό  ή  υπέρ  το  έδαφος,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  01-04-00-00  "Καλούπια
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του  καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (22,50)

Αρθρο   13  ο   (38.20) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος,  μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395
10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
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Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η  σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό  με  σύρμα,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με
την μελέτη.

(α) 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας   B  500  C     

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Ενα ευρώ και επτά λεπτά (1,07)

(β) 38.20.03 Δομικά πλέγματα   B  500  C   (   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Ενα ευρώ και ένα λεπτό (1,01)

Αρθρο   14  ο    (σχετ. 49.05) Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα, κατάλληλων προδιαγραφών ανάλογα με την ρηγμάτωση, στις
θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα οργανισμό ή άλλες θέσεις, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών
(λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες
(ελαχίστου  πλάτους  50  cm)  και  η  στερέωσή  του  στην  τοιχοποιΐα  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή του πλέγματος σε πυκνό κάνναβο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60)

Αρθρο   15  ο      (73.47) Περιθώρια δώματος (λούκια)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347
Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από πρώτη
στρώση  πεταχτού  τσιμεντοκινιάματος  των  450  kg  τσιμέντου  και  δευτέρη  στρώση  από  τραβηκτό
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου. 
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Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση
καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα
χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ (9,00)

Αρθρο    16  ο    (79.36)  Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυσουλφιδικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5
έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών
και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι
λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".
Στην  περίπτωση  αρμού  πλάτους  μεγαλυτέρου  των  25  mm,  η  παρούσα  τιμή  μονάδος  προσαρμόζεται
αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (16,80)

Αρθρο   17  ο    (79.38) Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής (δευτερεύουσας σημασίας), πλάτους έως 25 mm
και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές ακρυλικό υλικό
και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι
λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".
Στην  περίπτωση  αρμού  πλάτους  μεγαλυτέρου  των  25  mm,  η  παρούσα  τιμή  μονάδος  προσαρμόζεται
αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (8,40)

Αρθρο   18  ο    (ΥΔΡ 10.19) Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων  στην  διάβρωση  του  οπλισμού  με  χρήση  επισκευαστικών  κονιαμάτων  και
αναστολέων διάβρωσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
Εργασίες  αποκατάστασης  τοπικών  βλαβών  στοιχείων  οπλισμένου  σκυροδέματος  οφειλομένων  στην
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως
αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.  
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων
από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  πάσης  φύσεως  υλικών  (προαναμεμιγμένων

ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες
συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την
σήμανση CE

 η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων
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 η τοπική  αφαίρεση του  σαθρού  σκυροδέματος  στην περιοχή  της  επέμβασης  με  χρήση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη
αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. 

 ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

 η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

 η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική
της  

 η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος
και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με
ρολλό ή πινέλλο.

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το
ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).

Επισημαίνεται  ότι  η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται  στην απαιτούμενη έκταση,
μετά  από  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  εάν  κατά  τις  εργασίες  καθαρισμού  διαπιστωθεί  ότι  η
διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται  επίσης  ότι  το  παρόν  άρθρο  δεν  έχει  εφαρμογή  σε  εκτεταμένες  βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (53,60)

Αρθρο   19  ο    (ΥΔΡ 10.23)  Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 -
3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Επισκευή  ρηγματωμένων  στοιχείων  κατασκευών  από  σκυρόδεμα  με  εισπίεση  εποξειδικής
ρητίνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγμών στοιχείων
σκυροδέματος μικρού εύρους"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών μικροϋλικών
και αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας

 η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού

 η  απομάκρυνση  σκόνης  και  τεμαχιδίων  σαθρών  υλικών  από  τις  ρωγμές,  με  χρήση
πεπιεσμένου αέρα και συρματόβουρτσας

 η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης  ανά αναποστάσεις (ανάλογα με το ιξώδες
της ρητίνης) και η στερέωσή τους  με εποξειδική πάστα 

 η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω

 η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφανεία του στοιχείου από σκυρόδεμα
για την αφαίρεση της εποξειδικής πάστας 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενης ρωγμής (μμ).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά (20,60)
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Αρθρο    20  ο   (σχετ.  ΥΔΡ  12.35) Αντικατάσταση  υπαρχόντων  διατάξεων  απορροής  ομβρίων  με
ειδικά τεμάχια υδρορροών
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.4)

Στις θέσεις αστοχίας των υπαρχόντων διατάξεων απορροής ομβρίων, π.χ. ταρατσομόλυβα, κεφαλές σωλήνων
υδρορροών κ.λ.π., θα γίνει πλήρης αποξήλωση τους και αντικατάσταση τους με ειδικά τεμάχια υδρορροών,
σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική Περιγραφή των Προδιαγραφών των εργασιών (ε.τ.π.ε.2), αφού προηγηθούν οι
τυχόν απαραίτητες εργασίες για την πλήρη εφαρμογή των νέων εξαρτημάτων.

Περιλαμβάνονται  όλες  οι  εργασίες  μορφώσεως  και  συναρμογής,  τα υλικά και  μικροϋλικά και  η εργασία
πλήρους κατασκευής

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατό  (100,00)

ΟΜΑΔΑ Γ: Επενδύσεις – Επιστρώσεις – Χρωματισμοί

Αρθρο   21  ο     (σχετ. 71.21) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά -  τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου,  πάχους 2,5 cm,  σε τρεις
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή),
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο
εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-03-01-00  "Επιχρίσματα  με  κονιάματα  που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Το παρών άρθρο χρησιμοποιείται και για τις αποκαταστάσεις επιχρισμάτων με επισκευαστικά κονιάματα
οποιωνδήποτε προδιαγραφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50)

Αρθρο   2  2  ο    (73.33) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας  έως  0,5%,  αντοχής  σε  απότριψη  "GROUP  4",  διαστάσεων  20x20  cm,
οποιουδήποτε χρώματος και  σχεδίου εφαρμογής,  σύμφωνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,
μαύρου  χρώματος,  ή  με  ειδικο  υλικό  πληρώσεως  συμβατό  με  τα  κεραμικά  πλακίδια  και  ο  επιμελής
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 30  x  30 cm  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (33,50)

Αρθρο   2  3  ο    (73.34) Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια   GROUP   1  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
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Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1",
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 
Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  πλακιδίων,  με  αρμούς  1  έως  2  mm,  σε  στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια
εφαρμογής,  ή  με  κόλλα  πλακιδίων  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,  συμβατή  με  την  υπάρχουσα  υποδομή,  η
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με
λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών,
ρευματοδοτών κ.λπ. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(α)
73.34.1 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια   GROUP   1, διαστάσεων 20  x  20 cm  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (33,50)

(β)
73.34.2 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια   GROUP   1, διαστάσεων 30  x3  0 cm  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ (36,00)

Αρθρο   24  ο      (73.16) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338,
με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg
τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία
πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.16.02 Επιστρώσεις πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50)

Αρθρο   25  ο     (σχετ. 73.79) Αντιολισθητικές ταινίες σε ακμές βαθμίδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7379

Αντιολισθητικές ταινίες πλάτους τουλάχιστον 5εκ, πλήρως τοποθετημένες σε ακμές βαθμίδων. Οι ταινίες
θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αντοχής για τουλάχιστον 1.000.000 πατήματα. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)

Αρθρο   26  ο     (σχετ. 73.79) Αφρώδη προστατευτικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7379
Προστατευτικές γωνίες ή επενδύσεις από υψηλής αντοχής αφρώδες υλικό σε διάφορα χρώματα, αδιάβροχο,
βραδύκαυστο, ηχομονωτικό, αντιβακτηριακό, πιστοποιημένο E.V.A. material, για την κάλυψη γωνιών ή την
επένδυση στοιχείων με ακμές. Υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη τοποθέτηση τους. Εφαρμογή σε τοίχο,
ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, κεραμικό κ.α. Κατάλληλο για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.
Γενικοί όροι:
(α)  Λόγω  της  μεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιμέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που
αντιστοιχούν  σε  κάθε  περίπτωση της  παρούσας  ενότητας,  η  επιλογή του προς  ενσωμάτωση υλικού  ή
προϊόντος  υπόκειται  στην  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου,
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και  στοιχεία επιτυχούς
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
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(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ)  Η χρήση όλων των ενσωματούμενων υλικών θα γίνεται  από έμπειρο προσωπικό,  σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή.
(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόμενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του  Υλικού  (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

(α) Προστατευτικό γωνίας, ελάχιστων διαστάσεων 100Χ100Χ10 χιλ

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δεκατρία  (13,00)

(β) Προστατευτικό επένδυσης, ελάχιστου πάχους 10χιλ

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα πέντε (45,00)

Αρθρο   27  ο    (53.50) Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 
Σοβατεπιά  από  ξυλεία  τύπου  Σουηδίας  πλάτους  5  έως  8  cm,  πάχους  τουλάχιστον  12  mm και  μήκους
τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά
0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με
στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις
εγκοπές-αρμούς  αερισμού  και  τα  ειδικά  προς  τούτο  σοβατεπιά  με  ανοξείδωτη  σίτα  για  τη  δημιουργία
διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

53.50.04 Από ξυλεία λάρτζινη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5354 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜM ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60)

Αρθρο   28  ο     (σχετ 73.96) Επιστρώσεις με λινοτάπητα (linoleum) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις  με  ομοιογενείς,  οικολογικούς,  αντιστατικούς  τάπητες  linoleum σε  ρολά,  με  διασφάλιση
ποιότητας σύμφωνη με το ISO 9001,  ISO 14001,πάχους  τουλάχιστον 2,5χιλ.,  οποιασδήποτε χρωματικής
τεχνοτροπίας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο
του άρθρου. 
Ο τάπητας είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά (λάδι λιναρόσπορου, φυτική ρητίνη,
κόκκους  ξύλου,  φελλού)  πάνω  σε  υπόστρωμα   από  φυσική  γιούτα  με  επιφάνεια  πολύ  σκληρή  και
γυαλισμένη από το εργοστάσιο παραγωγής.
Στην τιμή περιλαμβάνονται  ο τάπητας   linoleum,  η ειδική κόλλα,  υλικά και  μικροϋλικά καθώς και  η
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης καθώς και η εξομάλυνση του δαπέδου που θα προηγηθεί
της εφαρμογής του λινοτάπητα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα (40,00)

Αρθρο   29  ο    (σχετ 73.97) Τοποθέτηση ελαστικών πλακών ασφαλείας με επάνω στρώση από ενιαία   
ομαλή και λεία επιφάνεια EPDM
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397
Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών πλακών ασφαλείας με επάνω στρώση από ενιαία ομαλή και λεία
επιφάνεια EPDM, Θα συνοδεύονται από τουλάχιστον 3ετή γραπτή εγγύηση και Πιστοποιητικό Ποιότητας
(ασφάλεια παιδότοπων σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN1176& ΕΛΟ,ΤEN 1177).
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Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης:
    • η αποξήλωση του παλαιού τάπητα ή των όποιων παλαιών επιστρώσεων και η φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψη τους.
    •  η  διαμόρφωση  της  υφιστάμενης  υπόβασης,  με  κατάλληλο  υλικό,  μέχρι  να  εξασφαλιστούν  οι
κατάλληλες κλίσεις καθώς η απαιτούμενη στάθμη αυτής.
    • ο επιμελής καθαρισμός, η προετοιμασία η εξομάλυνση και το αστάρωμα της επιφάνειας εφαρμογής
του ελαστοσυνθετικού  τάπητα ασφαλείας, 
    • η προμήθεια και η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και των απαραίτητων μηχανημάτων
στον τόπο του έργου, η εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής σε όλα τα στάδια κατασκευής του
τάπητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφες και την Τεχνική
Προδιαγραφή της μελέτης. 
    • Οι όποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής
    •  η  αμοιβή του διαπιστευμένου  φορέα που θα αφορά την προσκόμιση σχετικής  έκθεσης ελέγχου
συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων και της νομοθεσίας. 

(1m2)

(α)Ελαστικές πλάκες πάχους 40  mm   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ενενήντα ευρώ  (90,00)

(β)Ελαστικές πλάκες πάχους 50  mm   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν δέκα ευρώ  (110,00)

Αρθρο   30  ο    (73.98) Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398 
Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με ειδική κόλλα σε λείο,
επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "Δάπεδα με
μοκέτα".
Περιλαμβάνονται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά (20,20)

Αρθρο   31  ο    (σχετ. 73.98) Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398 
Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα με τα παρακάτω ενδεικτικά χαρακτηριστικά:
ύψος πέλους: τουλάχιστον 30mm, 
πυκνότητας πέλους: τουλάχιστον 12500 κόμποι (Dtex) 
Σύστασης υποστρώματος:  latex με τρύπες αποστράγγισης κατάλληλο για χρήση σε παιδικές χαρές.
Η τοποθέτηση του  θα  γίνει  είτε  επί  φυσικού  εδάφους  είτε  επί  υφιστάμενης  υποβασης  σκυροδέματος
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης 
Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης:
    • η αποξήλωση του παλιού τάπητα ή των όποιων παλιών επιστρώσεων καθώς και φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψη τους.
    • η προμήθεια και η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών (πχ γεωύφασμα, άμμος, συνδετήρες
στερέωσης, υλικά συγκόλλησης κ.τ.λ.) καθώς  και των απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο του έργου σε
όλα τα στάδια τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
της μελέτης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης εργασίας (m2 ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ (20,00)

Αρθρο   32  ο     (σχετ 76.22) Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float)
και  μεμβράνη πολυβινυλίου  ή  άλλου υλικού,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  πλήρως τοποθετημένοι  με
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ελαστικά  περεμβύσματα  από  EPDM ή συναφελη  και  σιλικόνη.  Υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και
εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες
με ενδιάμεσο κενό".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(α) 76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (  Laminated  ) συνολικού πάχους 6mm (3mm+μεμβράνη+3 mm)      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα εννέα (39,00)

(β) 76.22.03 Υαλοπίνακες  ασφαλείας  (  Laminated  )  συνολικού  πάχους  12mm (4mm+μεμβράνη+4 mm  
+μεμβράνη+4 mm)  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα έξι (56,00)

Αρθρο   33  ο     (σχετ 76.27) Μεμβράνες ασφαλείας υαλοπινάκων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609
Μεμβράνες ασφαλείας  αρίστης  ποιότητας,  διαφανείς,  πάχους  100  μικρών  το  ελάχιστο,  με  μέγιστη
διαφάνεια,  μείωση  αντηλιάς  7%  τουλάχιστον,  κατάλληλες  για  εσωτερικά  και  εξωτερικά  κουφώματα
(θύρες, παράθυρα κλπ), με αντοχή σε τριβή και σε ξύσιμο και να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό. Οι
μεμβράνες θα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά από πιστοποιημένα εργαστήρια
σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τα  διεθνή  πρότυπα  που  να  εξασφαλίζουν  την  βέλτιστη
προστασία για την ασφάλεια σε ευαίσθητους χώρους , όπως είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ. Τα
πιστοποιητικά θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον πενταετή εγγύηση
από την προμηθεύτρια εταιρεία.
Πλήρως  τοποθετημένες  σε  υαλοπίνακες  οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σε  οποιαδήποτε  θέση,  δηλαδή
προμήθεια, εργασία, υλικά και μικροϋλικά και παράδοση σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τους
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
(1 m2 τοποθετημένης επιφανείας)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ (25,00)

Αρθρο   34  ο    (σχετ.77.10) Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών δι’ακρυλικού  τσιμεντοχρώματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 
Αvακαίvιση  oιωvδήπoτε  παλαίωv  χρωματισμώv  επιφαvειώv  εξωτερικώv  δια  διπλής  στρώσεως
τσιμεvτoχρώματoς  ακρυλικoύ  μετά  της  απαιτoύμεvης  πρoπαρασκευής  και  απoξέσεως  έως  15%  της
επιφάvειας τωv παλαιώv χρωμάτωv, προεργασίας με αστάρι μετάλλου όπου υπάρχουν γραμμένα συνθήματα.
Με το άρθρο αυτό πληρώνονται και τυχόν νέοι εξωτερικοί χρωματισμοί επιχρισμάτων  
Στηv τιμή περιλαμβάvονται τα ικριώματα για χρωματισμούς μέχρι ύψους 5Μ από τoυ δαπέδoυ εργασίας
(1Μ2).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ (5,00)

Αρθρο   35  ο    (77.67) Χρωματισμοί σωληνώσεων
Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

77.67.02 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2’’
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δύο  ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (2,25)

Αρθρο    36  ο     (77.55) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί  σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών επιφανειών,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο,  μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η στρώση του αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού θα είναι διαφορετικής
απόχρωσης  από  αυτή  των  επόμενων  στρώσεων  και  θα  παραλαμβάνεται  από  την  επίβλεψη  πριν  την
εφαρμογή των δύο στρώσεων ελαιοχρώματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εξι και εβδομήντα λεπτά  (6,70)

Αρθρο   37  ο    (σχετ.77.91) Ανακαίνιση χρωματισμών δια βερνικοχρώματος ριπολίνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 
Ανακαίνιση χρωματισμών δια βερνικοχρώματος ριπολίνης εκ συνθετικών ρητινών μιας στρώσεως επί 
παλαιών επιφανειών ριπολίνης ήτοι: τοπικές επισκευές ρωγμών και λοιπών ζημιών, τρίψιμο δια υαλόχαρτου 
ψιλού και διάστρωση μιας στρώσεως βερνικοχρώματος (1m2)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ (4,00)

Αρθρο   38  ο    (σχετ.77.91) Ανακαίνιση    παλαιών    χρωματισμών  δια    μίας  στρώσης    πλαστικού  
χρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 
Αvακαίvιση oιωvδήπoτε παλαιώv χρωματισμέvωv επιφαvειώv δια μίας στρώσης πλαστικoύ χρώματoς μετά
της απαιτoύμεvης πρoπαρασκευής ήτoι  σπoραδικής απoξέσεως τωv παλαιώv χρωμάτωv,  μερεμετιώv και
ψιλoστoκαρισμάτωv.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (3,60)

Αρθρο    39  ο    (σχετ.77.91)  Ανακαίνιση  παλαιών  χρωματισμών  με  διπλή  στρώση  πλαστικού
χρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος
(περίπτωση αλλαγής χρώματος ή για  επιφάνειες  πυκνογραμμένες με συνθήματα),  με την απαιτούμενη
προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων, μερεμέτια και
ψιλοστοκαρίσματα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ (5,00)

Αρθρο   4  0  ο      (72.70) Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής
στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για
φυμέ  φύλλα  (οι  τιμές  είναι  ενδεικτικές),  θερμομονωτικής  ικανότητας.  πυραντοχής  και  ηχομόνωσης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά
στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά επί  τόπου,  τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό,  σύμφωνα με την μελέτη και τις
οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (67,50)

Αρθρο   41  ο    (78.30) Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή  διακοσμητική,  επισκέψιμη,  φωτιστική,  από  έτοιμες  πλάκες  τυποποιημένων
διαστάσεων  αναρτημένη  από  υπάρχοντα  σκελετό,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας,  και  οιουδήποτε  σχεδίου,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-10-01
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και
τελειωμάτων  της  ψευδοροφής,  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο,  κατάλληλης  διατομής  και
αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής
της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής

(α) 78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή
625x625 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (25,90)

(β) 78.30.03 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές
αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (21,40)

Αρθρο   42  ο    (79.11) Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση  με  ελαστομερή  μεμβράνη,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  πάσης  φύσεως  υλικών,  ο  επιμελής  καθαρισμός  της  επιφάνειας
εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων
της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων,
καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας 

79.11.01  Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλέγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δέκα τέσσερα ευρώ  και εξήντα λεπτά (14,60)

ΟΜΑΔΑ Δ: Ξύλινες – Μεταλλικές κατασκευές
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Αρθρο   43  ο    (σχετ.55.21) Ξύλινες θύρες ασφαλείας 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521  
Ξύλινες θύρες ασφαλείας, ύψους 1.50μ, διακοσμημένες με διάφορες παραστάσεις, στις θέσεις εισόδου των
κλιμακοστασίων που έχουν πρόσβαση τα παιδιά, ανάλογου σχεδίου με τα υπάρχοντα στους Σταθμούς.
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατό (100,00)

Αρθρο   44  ο   (σχετ.56.07) Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF για συνθέσεις επίπλων
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-5606)

Ράφια  ή  χωρίσματα  ή  πορτάκια  πάχους  18mm  από  MDF  άριστης  ποιότητας  επενδυμένο  με  μελαμίνη,
οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου και χρώματος, με τελείωμα σε όλα τα εμφανή σόκορα
με  λωρίδα  PVC  πάχους  3  mm,  διακοσμημένα  στις  επιφάνειες  όψης  με  ζωάκια,  λουλούδια  κ.λ.π.,  για
κατασκευή διαφόρων συνθέσεων επίπλων ανάλογα με τις  ανάγκες του χώρου. Υλικά και  μικροϋλικά και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Διακόσια πενήντα (250,00)

Αρθρο   45  ο    (56.21) Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617
Πάγκος  από  άκαυστη  φορμάικα  ενδεικτικού  τύπου  DUROPAL  πάχους  32  mm  και  πλάτους  90  cm
περίπου, που περιλαμβάνει: 
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη
φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το
οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
β) Ανοιγμα οιουδήποτε  σχεδίου,  το  οποίο  διαμορφώνεται  με  κοπή  του  πάγκου  για  την  υποδοχή  του
επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή
σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης,  στήριξης,  στερέωσης,  επεξεργασίας  των
τελικών επιφανειών,  υλικά & μικροϋλικά επί  τόπου,  σύμφωνα με την μελέτη και  τα κατασκευαστικά
σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ (28,00)

Αρθρο   46  ο     (56.23) Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια κουζίνας  δαπέδου,  μή τυποποιημένα,  με βάθος  60 cm,  με "κουτιά"  από νοβοπάν  συνολικού
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα
ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και
κατάλληλες εντορμίες,  σύμφωνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά
έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
Οριζόντια  (ράφια)  και  κατακόρυφα  σταθερά  χωρίσματα  από  μοριοσανίδες  επενδυμένες  και  στις  δύο
επιφάνειες  με  μελαμίνη  (1,0  mm),  συνολικού  πάχους  18  ή  20  mm ανάλογα  με  το  πλάτος  τους,  με
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
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Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min
πάχος  1,0  mm),  συνολικού  πάχους  18  mm,  με  περιθώρια  από  ταινία  PVC  πάχους  3  mm  με
στρογγυλευμένες ακμές. 
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και  κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής
περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία
τους από την υγρασία 
Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (225,00)

Αρθρο   47  ο    (56.24) Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα
ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα
και  κατάλληλες  εντορμίες,  σύμφωνα με  την μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-09-01-00  "Εντοιχισμένα  ή  σταθερά
έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες
με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία
PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min
πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες
ακμές. 
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και  κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής
περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00)

Αρθρο   48  ο    (56.25) Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους
18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά
σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και
κατάλληλες  εντορμίες  σύμφωνα με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα  ή σταθερά
έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάικα ή φορμάικα πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες
και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους,
με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min
πάχος  1,0  mm),  συνολικού  πάχους  18  mm,  με  περιθώρια  από  ταινία  PVC  πάχους  3  mm  με
στρογγυλευμένες ακμές. 
Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και  κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής
περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων. 
Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία
τους από την υγρασία 
Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα πέντε (155,00)
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Αρθρο   49  ο    (ΠΡΣ Β9.2) Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)
Κατασκευή ξύλινης πέργολας πολυγωνικού σχήματος,  από εμποτισμένη ξυλεία, με ορθοστάτες διατομής
τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ενενήντα (90,00)

Αρθρο   50  ο       (64.01) Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους
συνήθων διατομών.  Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  του  μορφοσιδήρου  και  των  υλικών  ήλωσης  και
στερέωσης  καθώς  και  η  εργασία  για  την  πλήρη  κατασκευή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  των
κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

(α) 64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Τέσσερα  ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50)

(β) 64.01.02 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (5,30)

Αρθρο   51  ο    (64.21) Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι  
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων, μαύροι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

(α) 64.21.02 Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1 1/2 ’’
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6422

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά   (9,50)

(β) 64.21.03 Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ2 ’’
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6423

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Εντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά   (11,80)

Αρθρο   52  ο     (64.29) Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428
Κατασκευή  και  τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας
AISI  304,  οποιουδήποτε  σχεδίου,  στερέωση  με  κατάλληλο  πείρο  (αρσενικό-θηλυκό)  ή  με  ήλωση  ή
ηλεκτροσυγκόλληση  Argon  με  ηλεκτρόδια  ανοξειδώτων  χαλύβων.  Συμπεριλαμβάνονται  υλικά  και
μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την
μελέτη.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ (20,00)

Αρθρο   53  ο     (σχετ 65.25) Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530
Σίτες παραθύρων – θυρών από πανί, κάθετης ή οριζόντιας κίνησης, σταθερή ή ανοιγόμενη, ανάλογα με τον
τύπο του ανοίγματος στο οποίο τοποθετούνται. Το πανί θα είναι υψηλής αντοχής, άκαυστο, ανθεκτικό
στον  αέρα  και  στην  καθημερινή  χρήση.  Πλαίσιο  με  εφαρμοσμένη  την  σίτα,  σκελετός  (οδηγοί,  κουτί
ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα πέντε ευρώ (55,00)

Αρθρο   54  ο     (σχετ ΟΔΟ Ε-8.1) Πινακίδες ονοματοδοσίας Σταθμών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541
Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων-επιγραφών ονοματοδοσίας των κτιρίων των Σταθμών.
Μεταλλικές  επιγραφές,  αλουμινίου  ή  λαμαρίνας  γαλβανιζέ  με  τελάρα  από  στράντζες  στα  οποία
προσαρμόζεται  το  εκάστοτε  υλικό  για  πιο  ενισχυμένες  κατασκευές  (μεγάλες  διαστάσεις,  εξωτερικοί
χώροι), σε όποιο σχήμα απαιτεί η εκάστοτε εφαρμογή (ορθογώνιο, οβάλ, ειδικό κλπ.), ανάλογα με την
υπάρχουσα μετόπη του Σταθμού και με δυνατότητα βαφής σε διάφορα χρώματα (RAL αποχρώσεις). 
Για  την  εφαρμογή  του  εικαστικού  (λογοτύπου,  κειμένου  –  γενικά  των  γραφικών),  κατόπιν  σχετικών
προτάσεων που θα υποβληθούν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του κάθε Σταθμού, θα ληφθεί έγκριση
από την Υπηρεσία. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
    • η κατασκευή της μεταλλικής πινακίδας με το ανάλογο εικαστικό.
    • η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα
στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της
    • τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ
κατά ΕΝ ISO 1461.
    • η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα
συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών
    • η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης με χρήση καλαθοφόρου οχήματος
εάν και εφόσον απαιτείται
    •  η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν
απαιτείται)
    • η παροχή κατ’ελάχιστον 7 ετούς εγγύησης
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πινακίδας τοποθετημένης 
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν δεκαπέντε ευρώ (115,00)

ΟΜΑΔΑ Ε: Λοιπές εργασίες

Αρθρο    55  ο    (σχετ.78.20)  Ηλεκτροκίνητο  σύστημα  σκίασης  για  τις  κουπόλες  φωτισμού,  με
ρυθμιζόμενες περσίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813 
Σύστημα ηλιοπροστασίας (σκίασης) στις κουπόλες φωτισμού των αιθουσών, με ρυθμιζόμενες περσίδες
αλουμινίου, με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό (υλικά και εργασία).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α)Η κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από αλουμίνιο με οδηγούς για την κίνηση
και λειτουργία του συστήματος ηλιοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
β)Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας  από προφίλ  αλουμινίου  με  ηλεκτροστατική  βαφή,
ελλειψοειδούς διατομής, πάχους 0,6 mm, με ενσωματωμένο ελαστικό παρέμβυσμα στο ένα άκρο
για την συσκότιση και την ηχητική και θερμική μόνωση. 
γ) Η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού λειτουργίας 
δ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτουμένων εξαρτημάτων λειτουργίας (κορδόνι ή αλυσίδα
ανύψωσης, κλιπ κορδονιού, κ.λπ 
Προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών  και  εξαρτημάτων  και  εργασία  πλήρους
εγκατάστασης και ρύθμισης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00)

Αρθρο   5  6  ο    (σχετ.78.20) Σ  ύστημα σκίασης τύπου περγκοτέντας  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813 

Aνοιγοκλειόμενο  σύστημα  σκίασης,  τύπου  περγκοτέντας,  από  συνθετικό  ή  πολυκαρβονικό  υλικό
ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες, κρύο και ζέστη, σε πλαίσιο αλουμινίου, ηλεκτροκίνητο.
Στην τιμή περιλαμβάνεται:
1) Υλικό κάλυψης από P.V.C (Block Out 100% αντοχή στον αέρα, χιόνι, βροχή και 100% προστασία από
την ηλιακή ακτινοβολία).
2)Πλαίσιο αλουμινίου και βαφή με χρώμα RAL
3)Ασύρματο μοτέρ
4)Ενσωματωμένη υδρορροή
5)Κατ’ έλάχιστον 5ετής εγγύηση για όλα τα μέρη της κατασκευής και της τοποθέτησης της.
Η τελική επιλογή των χρωμάτων και σχεδίων θα γίνει με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και  εξαρτημάτων και  εργασία πλήρους εγκατάστασης και
ρύθμισης. Πλήρης αποκατάσταση και εξασφάλιση της στεγανότητας των στοιχείων στα σημεία πάκτωσης
της κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00)

Αρθρο   57  ο    (σχετ.78.20) Αντικατάσταση τεντόπανου σε κινητά συστήματα σκίασης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813 
Προμήθεια  τεντόπανου  και  αντικατάσταση  του  σε  υπάρχοντα  κινητά  συστήματα  σκίασης  (υλικά  και
εργασία).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α)Η απομάκρυνση του παλαιού τεντόπανου
β)Η συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος μηχανισμού. 
γ)Η προμήθεια καινούριου τεντόπανου, ακρυλικού, αδιάβροχου, με αντιβακτηριακή προστασία
και προστασία από ακτινοβολίες UVA  & UVB, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα πιστοποιητικά
και δεκαετή (10) εγγύηση, κατόπιν της έγκρισης της Υπηρεσίας
δ)Η πλήρης τοποθέτηση του μετά των απαιτουμένων μικροϋλικών λειτουργίας (κορδόνι,  κλιπ
κορδονιού, κ.λ.π.) 
Προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών  και  εξαρτημάτων  και  εργασία  πλήρους
εγκατάστασης και ρύθμισης και παράδοση του χώρου παρέμβασης καθαρού και απαλλαγμένου
από οποιοδήποτε υλικό προς απόρριψη. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαπέντε ευρώ (15,00)

Αρθρο   58  ο     (σχετ. 22.45) Αποξήλωση εγκαταστάσεων   υφιστάμενης   κουζίνας  
Κωδικός Αναθεώρησης OIK 2275
Αποξήλωση ερμαρίων, νεροχύτη, συσκευών κ.λ.π. μετά προσοχής σε όσα θα επανατοποθετηθούν
και απομάκρυνση σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψη τους ή σε χώρους που θα υποδείξει η
Υπηρεσία σε όσα δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν, για την ανακαίνιση του χώρου της κουζίνας.
(1 τεμάχιο κατ΄αποκοπή)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Διακόσια ευρώ (200,00)
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Αρθρο   59  ο       (ΑΤΗΕ Ν8165.2.5)   Ανοξείδωτη κλειστή λάντζα με 2 γούρνες  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17
Λάντζα κλειστή 140 εκ. με δύο (2) γούρνες ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ50Χ30, από ανοξείδωτο
χάλυβα  υψηλής  ποιότητας.  Να  είναι  στιβαρή  κατασκευή,  με  δύο  συρόμενες  πόρτες,  ράφια
αντοχής, ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος και σήκωμα στην επιφάνεια της λάντζας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά και η εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέα σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εννιακόσια πενήντα ευρώ (950,00)

Αρθρο   6  0  ο     (σχετ ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1) Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σημείου τάσεως 
250 V
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49
Αντικατάσταση φωτιστικού  σημείου  τάσεως  250V & εντάσεως  10-16Α.  Δηλαδή  αποξήλωση
οιουδήποτε  υπάρχοντος  κατεστραμμένου  ρευματοδότου  και  διακόπτη διπολικού  ή  τριπολικού
ορατού ή εντοιχισμένου  και  αντικατάστασή του με  καινούργιο  αντίστοιχο  φωτιστικό  σημείο.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η προσκόμιση η εγκατάσταση και η σύνδεση, έτοιμο προς
λετουργία. 
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξι ευρώ (6,00)

Αρθρο   61  ο     (σχετ 22.35) Μετατόπιση φορητών πυροσβεστήρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2267
Μετατόπιση σε ασφαλές ύψος (>1.50μ) φορητών πυροσβεστήρων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η
εργασία και τα μικροϋλικά της μετακίνησης και η πλήρης αποκατάσταση της επιφάνειας στην
αρχική θέση των  πυροσβεστήρων.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου πυροσβεστήρα)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δέκα ευρώ (10,00)

Αρθρο   62  ο     (σχετ 65.01.1) Αντικατάσταση Λαβής (χερούλι) σε κούφωμα αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Η λαβή θα είναι τύπου ανάλογου με την υπάρχουσα σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η εργασία αποσυναρμολόγησης και απόρριψης του παλαιού κατεστραμμένου και
η τοποθέτηση του νέου με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (αντικρίσματα κτλ) ώστε
αυτό να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Σαράντα ευρώ (40,00)

Αρθρο   63  ο     (σχετ 65.01.2) Αντικατάσταση σετ μεντεσέδων σε κούφωμα αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Το σετ  μεντεσέδων  θα  είναι  τύπου  ανάλογου με  το  υπάρχον και  ανάλογου βάρος  σε  χρώμα
επιλογής  της  υπηρεσίας.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  εργασία  αποσυναρμολόγησης  και
απόρριψης των παλαιών κατεστραμμένων μεντεσέδων και η τοποθέτηση του νέου σετ με όλα τα
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά ώστε αυτό να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
(1 τεμάχιο-σετ πλήρως τοποθετημένο)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξήντα ευρώ (60,00)

Αρθρο   64  ο     (σχετ 65.01.3) Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση ψαλιδιού ανάκλισης σε κούφωμα 
αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Αντικατάσταση  ή/και  τοποθέτηση  ψαλιδιού  ανάκλισης  τύπου  ανάλογου  με  το  υπάρχον  σε
κούφωμα αλουμινίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία αποσυναρμολόγησης και απόρριψης
του παλαιού κατεστραμμένου ψαλιδιού ανάκλισης αν υπάρχει και η τοποθέτηση του νέου με όλα
τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά ώστε αυτό να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
(1 τεμάχιο-σετ πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριάντα ευρώ (30,00)

Αρθρο   65  ο     (σχετ 65.01.7) Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας (σούστα) βαρέος τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Τοποθέτηση μηχανισμού επαναφοράς πόρτας (σούστα) βαρέος τύπου (Cisa 601 ή αναλόγου) για πόρτες
από 50 εώς 85 κιλά και από 85 εώς 115 cm πλάτος. Ο μηχανισμός θα έχει συμπαγές σιδερένιο
σώμα,  ατσάλινο  μπράτσο με  δυνατότητα  stop  και  ρυθμιζόμενη  ταχύτητα  κλεισίματος  και  θα
προδιαγράφεται για το μέγεθος/βάρος της πόρτας στην οποία θα τοποθετηθεί.
Περιλαμβάνεται  η  εργασία  τοποθέτησης  με  κάθε  υλικό  μικροϋλικό  που  απαιτείται  για  την
έντεχνη τοποθέτηση και ορθή λειτουργεία αυτού. 
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν έντεκα ευρώ (111,00)
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Αρθρο   66  ο     (σχετ 62.28) Κλειδαριά θύρας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6228
Αντικατάσταση  ή/και  τοποθέτηση  κλειδαριάς  θύρας  (αλουμινίου,  σιδερένια,  ξύλινη)  τύπου
ανάλογου  με  την  υπάρχουσα.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  εργασία  αποσυναρμολόγησης  και
απόρριψης της παλαιάς αν υπάρχει και η τοποθέτηση της νέας με όλα τα απαραίτητα υλικά και
μικροϋλικά ώστε αυτή να καθίσταται πλήρως λειτουργική.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ (25,00)

Αρθρο   67  ο     (σχετ 62.28) Σύρτης σιδερένιος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6228
Αντικατάσταση  ή/και  τοποθέτηση  σύρτη  σιδερένιου  σε  κάθε  είδους  κούφωμα.  Στην  τιμή
περιλαμβάνεται η εργασία αποσυναρμολόγησης και απόρριψης του παλαιού αν υπάρχει και η
τοποθέτηση του νέου με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά ώστε αυτός να καθίσταται
πλήρως λειτουργικός.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δέκα ευρώ (10,00)

Αρθρο   68  ο     (σχετ 62.28) Μεντεσές θύρας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6228
Αντικατάσταση  ή/και  τοποθέτηση  μεντεσέ  θύρας  (αλουμινίου,  σιδερένια,  ξύλινη)  τύπου
ανάλογου  με  τον  υπάρχοντα.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  εργασία  αποσυναρμολόγησης  και
απόρριψης του παλαιού αν υπάρχει και η τοποθέτηση του νέου με όλα τα απαραίτητα υλικά και
μικροϋλικά ώστε αυτός να καθίσταται πλήρως λειτουργικός.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (8,50)

Αρθρο   69  ο     (σχετ 62.28) Χειρολαβή (  Πόμολο) θύρας  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6228
Αντικατάσταση ή/και τοποθέτηση χειρολαβής (πόμολο) θύρας (αλουμινίου,  σιδερένια,  ξύλινη)
τύπου ανάλογου με τον υπάρχοντα. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία αποσυναρμολόγησης
και απόρριψης της παλαιάς αν υπάρχει και η τοποθέτηση της νέας με όλα τα απαραίτητα υλικά
και μικροϋλικά ώστε αυτή να καθίσταται πλήρως λειτουργική.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ (20,00)

Αρθρο 70  ο     (σχετ. ΑΤΗΕ Ν8153) Επισκευή δoχείoυ πλύσεως απoχωρητηρίoυ
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15
Επισκευή δoχείoυ πλύσεως απoχωρητηρίoυ δηλαδή εργασία και υλικά ανηγμέvα σε εργασία.
(1 τεμάχιο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (36,71)

Αρθρο 7  1  ο     (ΑΤΗΕ Ν8153.2) Δo  χείo πλύσεως απoχωρητηρίoυ  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15
Τoπoθέτηση καιvoύργιoυ δoχείoυ πλύσεως απoχωρητηρίoυ (καζαvάκι πλύσεως). Κυλιvδρικό ή
πρισματoειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τo  oρειχάλκιvo  πλωτήρα,  τα  ρακόρ  στoμίωv

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 29



τρoφoδoτήσεως και εκρoής τov χαλκoσωλήvα συvδέσεως και τoυς γάvτζoυς στηρίξεως, δηλαδή
υλικά  γεvικά  επί  τόπoυ  και  εργασία  πλήρoυς  εγκαταστάσεως  για  λειτoυργία.  Στην  τιμή
περιλαμβάνεται  και  η  εργασία  απομάκρυνσης  του  παλαιού  δοχείου  σε  περίπτωση
ανατικατάστασης.

(1 τεμάχιο)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν δεκαεπτά ευρώ και οκτώ λεπτά (117,08)

Αρθρο 7  2  ο     (ΑΤΗΕ Ν8181.2) Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη, ύψους 35 cm, ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου,
χαμηλής  πίεσης,  επιδαπέδια,  λευκή,  με  πλαστικό  κάλυμμα,  πλήρης  σύμφωνα με  την Τεχνική
Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτομερειών, δηλαδή λεκάνη, δοχείο πλύσης και
υλικά  στερέωσης  και  συγκόλλησης  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  και
συγκόλλησης στομίων.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (88,71)

Αρθρο 7  3  ο     (ΑΤΗΕ Ν8141.20.4) Σύνολο εγκατάστασης ύδρευσης – αποχέτευσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Σύνολο  εγκατάστασης  ύδρευσης  -  αποχέτευσης  για  την  εγκατάσταση  νέας  λεκάνης
αποχωρητηρίου νηπίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σωληνώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης,
διακοπτών, βανών, σιφωνιών εσχαρών και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά και
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέο σε λειτουργία
(1 τεμάχιο κατ΄αποκοπή)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα ευρώ (150,00)

Αρθρο 7  4  ο     (σχετ. ΑΤΗΕ Ν8253.2) Ελεγχος αυτόματου συστήματος υπερχείλισης
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Ελεγχος αυτόματου συστήματος υπερχείλισης για την ακριβή διάγνωση της βλάβης. Καθαρισμός
φρεατίου.  Αποκατάσταση  φθοράς  δαπέδου  περιμετρικά  του  φρεατίου.  Παράδοση  έκθεσης
τεκμηρίωσης της υπάρχουσας βλάβης,  λεπτομερής περιγραφή του τρόπου αποκατάστασης και
ανάλυση δαπάνης αποκατάστασης,  με τις  προβλέψεις  όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών
που  πρέπει  να  πληρούν  οι  εργασίες  αποκατάστασης  και  τα  υλικά/εξαρτήματα  που  θα
ενσωματωθούν. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες (π.χ. ανέλκυση της
αντλίας, μετρήσεις με όργανα, δοκιμές κ.λ.π.) και υλικά/μικροϋλικά που τυχόν θα απαιτηθούν για
τον πλήρη έλεγχο και την τεκμηρίωση του τρόπου αποκατάστασης της βλάβης.
(1 τεμάχιο κατ΄αποκοπή)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Διακόσια ευρώ (200,00)
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Αρθρο 7  5  ο     (ΑΤΗΕ ΝΑΤΗΕ 8691) Θερμική μόνωση σωλήνων
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40
Θερμική μόvωση σωλήvωv, οποιασδήποτε διαμέτρου, με τα υλικά πoυ απαιτoύvται. Στηv τιμή
περιλαμβάvovται oλα τα υλικά, μικροϋλικά και η εργασία επικαλύψεως των σωλήνων.
(1mm σωλήvας)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (36,71)

Αρθρο 7  6  ο     (σχετ. ΑΤΗΕ Ν8940.2) Επισκευές διαφόρων βραχυκυκλωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52
Επισκευές διαφόρωv βραχυκυκλωμάτωv σε διάφoρα σημεία τoυ ηλεκτρικoύ δικτύoυ τoυ κτιρίoυ
σε (ρευματoδότη,  διακόπτη,  ασφάλειες  πιvάκωv,  γειώσεις,  φωτιστικά  κλπ).  Ητoι  εύρεση  τoυ
βραχυκυκλώματoς (έλεγχoς  κυκλώματoς)  απoκατάσταση τoυ βραχυκυκλώματoς  ή αλλαγή τoυ
σημείoυ  βραχυκυκλώματoς  (όπως  καλώδιo,  ρευματoδότης,  διακόπτης  κλπ)  σπoραδικά  σε
διάφoρα σημεία τoυ κτιρίoυ ή σε διάφoρα κτίρια. 
(1 τεμάχιο κατ΄αποκοπή)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πενήντα πέντε ευρώ και επτά λεπτά (55,07)

Αρθρο 7  7  ο     (σχετ ΗΛΜ61) Αποκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61
Πλήρης  αποκατάσταση  συστήματος  ενδοεπικοινωνίας  ισογείου-ορόφου  και  της  τηλεφωνικής
γραμμής  ορόφου.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  όλων  των  απαραίτητων  υλικών-
εξαρτημάτων, μικροϋλικών και η εργασία πλήρους αποκατάστασης.
(κατ’αποκοπή)
    
ΤΙΜΗ κατ’αποκοπή ΕΥΡΩ: Εκατό ευρώ (100,00)

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Εργασίες πρασίνου

Αρθρο 7  8  ο     (ΠΡΣ Δ2) Θάμνοι 
Προμήθεια  καλλωπιστικών  θάμνων  με  τις  δαπάνες  συσκευασίας,  φορτοεκφόρτωσης  και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο
του  εργοταξίου,  πλαγίων  μεταφορών,  τυχόν  απωλειών  κατά  την  μεταφορά,  τις  δαπάνες  του
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται  για  την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι  και  τη φύτευσή τους,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

(α) Δ2.1 Θάμνοι κατηγορίας Θ1
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (2,30)

(β) Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (4,30)

(γ) Δ2.3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5210
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (7,40)

Αρθρο 7  9  ο     (ΠΡΣ Δ7) Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1710
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00.   Το  κηπευτικό  χώμα  θα  είναι  γόνιμο,  επιφανειακό,  εύθρυπτο,  αμμοαργιλώδους
σύστασης,  με  αναλογία  σε  άμμο  τουλάχιστον  55  % και  κατά  το  δυνατόν  απαλλαγμένο  από
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά
υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
    

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (8,50)

Αρθρο   8  0  ο     (ΠΡΣ Δ10) Προμήθεια τύρφης
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5340
Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού,
όγκου,  σύμφψνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-05-02-01.  Το  προσκομιζόμενο  υλικό  θα
συνοδεύεται  από  πρόσφατο  πιστοποιητικό  ελέγχου  αναγνωρισμένου  εργαστηρίου  (χημική
ανάλυση).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
    

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Σαράντα ευρώ (40,00)

Αρθρο   81  ο     (ΠΡΣ Ε1) Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ  10-05-01-00.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

Ε1.1 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5130
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά (0,60)

Αρθρο   82  ο     (ΠΡΣ Ε9.3) Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
    

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Μηδέν ευρώ και ογδόντα λεπτά (0,80)
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Αρθρο   83  ο     (ΠΡΣ ΣΤ 3.1) Λίπανση φυτών με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5340
Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του
στο λάκκο του φυτού.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
    

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Μηδέν ευρώ και πέντε λεπτά (0,05)

Αρθρο   84  ο     (ΠΡΣ ΣΤ 4.1.1) Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5354
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι  4  m,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ  10-06-04-01.  Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  εργατοτεχνικού
προσωπικού,  των  μηχανημάτων  και  των  εργαλείων  που  απαιτούνται   καθώς  και  η  δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις
που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
    

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (8,75)

Αρθρο   85  ο     (ΠΡΣ ΣΤ6.1) Βοτάνισμα με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5551
Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,
απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε
οποιαδήποτε  απόσταση,  σε θέσεις  που επιτρέπουν  οι  αρμόδιες  Αρχές.  Περιλαμβάνονται  όλες
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-
00.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
    

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΣΤΡ ΕΥΡΩ: Ενενήντα ευρώ (90,00)

Αρθρο   86  ο    (ΠΡΣ ΣΤ6.3) Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε
επιφάνειες  που δεν  έχουν φυτευτεί,  η  απομάκρυνση από τους  χώρους  του έργου όλων των  υλικών που
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων
προστασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ6.3.2 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5371

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΣΤΡ ΕΥΡΩ: Τριάντα (30,00)

Αρθρο   87  ο     (ΠΡΣ Ζ1) Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5352
Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον
τεμαχισμό  σε  μικρότερα  τμήματα,  την  εκρίζωση  του  υπόγειου  τμήματος  των  θάμνων  με
εκσκαφέα  και  την  απομάκρυνση  όλων  των  προϊόντων  κοπής  και  εκρίζωσης  με  φορτηγό
αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
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10-07-01-00.   Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Ζ1.2 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
    

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ (2,00)

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Άρθρο 88  ο   ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Μύλος  αυτοκινούμενος  (με  τιμόνι),  κατάλληλος  για  παιδιά  άνω  των  2  ετών.  Προμήθεια,  πλήρη
τοποθέτηση και παράδοση για ασφαλή χρήση και πλήρη λειτουργία.
Ενδεικτική περιγραφή και διαστασιολόγηση του οργάνου. Η τελική επιλογή του θα γίνει κατόπιν έγκρισης
της Υπηρεσίας.
Γενικές διαστάσεις: Ύψος 810  mm – Διάμετρος 1600  mm
Διαστάσεις ορίων ασφαλείας: Διάμετρος ορίων 5600  mm - Ύψος πτώσης 810  mm
Ο βασικός  σκελετός  της  διάταξης  θα αποτελείται  από οριζόντιο κυκλικό  άξονα διαμέτρου 1600 mm,
κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 38 x 20 πάχους 2,5 mm.  Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα θα συνδέονται
έξι ακτίνες κατασκευασμένες από κοιλοδοκό 38 x 20 mm, οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους στο κέντρο
του κύκλου σε ροδέλα Φ35 mm.  
Στο κέντρο του κύκλου θα υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400 mm., στα δύο άκρα του οποίου θα
εφαρμόζονται δύο κουζινέτα με δύο ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του
σωλήνα, θα εφαρμόζεται τιμόνι μύλου με αποτέλεσμα τη χειροκίνητη εσωτερική ελεγχόμενη περιστροφή
του μύλου. 
Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540 mm αντίστοιχα, θα υπάρχει περιμετρικός κυκλικός
σωλήνας  ασφαλείας.  Σε  ύψος  470  mm,  θα  διαμορφώνονται  ακτινικές  βάσεις  πάνω  στις  οποίες  θα
εφαρμόζεται  κυκλικό  κάθισμα  από  πλακάζ  θαλάσσης  πάχους  20  mm.  Το  δάπεδο  της  διάταξης  θα
κατασκευάζεται από δύο τεμάχια πλακάζ θαλάσσης  και πάχους 20 mm.
Το παιχνίδι θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 1176.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Επτακόσια σαράντα ευρώ (740,00)

Άρθρο 89  ο   ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2ΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ

Ξύλινη τραμπάλα δύο θέσεων, κατάλληλη για παιδιά άνω των 3 ετών. Προμήθεια, πλήρη τοποθέτηση και
παράδοση για ασφαλή χρήση και πλήρη λειτουργία.
Ενδεικτική περιγραφή και διαστασιολόγηση του οργάνου. Η τελική επιλογή του θα γίνει κατόπιν έγκρισης
της Υπηρεσίας.
Γενικές διαστάσεις: Ύψος 700  mm - Μήκος 2440 mm – Πλάτος 330  mm
Διαστάσεις ορίων ασφαλείας: Μήκος  5440  mm – Πλάτος  3330  mm - Μέγιστο ύψος πτώσης 1000  mm
Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύνθετη βάση.  Ο
κύριος άξονας θα κατασκευάζεται από δοκό διατομής 95 x 95 mm και μήκους 2400 mm περίπου. Στα
άκρα του, στο κάτω μέρος, θα φέρει κομμάτια ελαστικού, που θα χρησιμεύουν στην απορρόφηση των
κραδασμών κατά  την  επαφή με  το  έδαφος.  Η σύνθετη  βάση θα κατασκευάζεται  από δύο κολωνάκια
διατομής 95 x 95 mm και ύψους 400 mm περίπου, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά
μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150 mm. Ο κύριος άξονας της τραμπάλας θα φέρει στα δύο
άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20 mm και χειρολαβή από σωλήνα Φ21 mm
πάχους 2 mm περίπου.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, για χρήση 2 ατόμων.
Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 34



ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξακόσια ευρώ (600,00)

Άρθρο 90  ο   ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ τύπου "ΖΩΑΚΙ" (HPL)

Ελατήριο  παίδων  μιας  θέσης  με  θέμα,  κατάλληλο  για  παιδιά  άνω του  1,5  έτους.  Προμήθεια,  πλήρη
τοποθέτηση και παράδοση για ασφαλή χρήση και πλήρη λειτουργία.
Ενδεικτική περιγραφή και διαστασιολόγηση του οργάνου. Η τελική επιλογή του θα γίνει κατόπιν έγκρισης
της Υπηρεσίας.
Γενικές διαστάσεις: Ύψος 800  mm - Μήκος 880 mm – Πλάτος 335  mm
Διαστάσεις ορίων ασφαλείας: Μήκος  2880  mm – Πλάτος  2335  mm - Μέγιστο ύψος πτώσης 600  mm
To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου θα αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση. Ο φορέας θα είναι
κατασκευασμένος από HPL πάχους 18mm περίπου σε μορφή μικρού ζώου (π.χ. παπάκι, καμηλοπάρδαλη,
ελεφαντάκι  κ.λ.π.).  Σε  κατάλληλες  θέσεις  θα  τοποθετούνται  πλαστικές  χειρολαβές  και  αναβολείς  που
σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.
Για τη σύνδεση του φορέα με την βάση πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό
έλασμα (στραντζαριστό) πάχους περίπου 4mm. Το έλασμα θα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με
εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικό του ‘Π’ θα τοποθετείται ο φορέας, καθώς και τέσσερις αποστάτες
(spacers) κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις τέσσερεις ειδικά
διαμορφωμένες  προεξοχές  του ελάσματος  θα στερεώνεται  το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται
παρακάτω.
Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, θα εφαρμόζεται κάθισμα από HPL πάχους περίπου
12mm, διαστάσεων περίπου 325 x 300mm. Το κάθισμα θα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσου
τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του
καθίσματος. 
Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο
μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι)  και  πλάκα αγκύρωσης.  Η πλάκα αγκύρωσης θα
τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο θα αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν
τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο θα βιδώνεται πάνω
στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  
Το όργανο είναι για χρήση από ένα παιδί ηλικίας από 1,5 έτους.
Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Επτακόσια ευρώ (700,00)

Άρθρο 91  ο  ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ «Κάστρο»

Σύνθετο όργανο με θεματική κατασκευή “Κάστρου”, κατάλληλο για παιδιά άνω των 3 ετών. Προμήθεια,
πλήρη τοποθέτηση και παράδοση για ασφαλή χρήση και πλήρη λειτουργία.
Ενδεικτική περιγραφή και διαστασιολόγηση του οργάνου. Η τελική επιλογή του θα γίνει κατόπιν έγκρισης
της Υπηρεσίας.
Γενικές διαστάσεις: Ύψος 2100  mm - Μήκος 2840 mm – Πλάτος 2770  mm
Διαστάσεις ορίων ασφαλείας: Μήκος  4840  mm – Πλάτος  6250  mm - Μέγιστο ύψος πτώσης 1050  mm
Γενικά χαρακτηριστικά: 
Χρήστες: 5
Δραστηριότητες: Αναρρίχηση – Ολίσθηση -  Παιχνίδι ρόλων
Ηλικιακή Ομάδα: : +3 (Δυσκ. Προσβ. Εξ.)
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ
Υλικό απορρόφησης κρούσης: ΝΑΙ
Μεγαλύτερο εξάρτημα: Υποστύλωμα L=2300mm
Γενική Τεχνική περιγραφή
Το πατάρι στηρίζεται σε τέσσερεις (4) ξύλινες τρικολλητές δοκούς με αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά
σε κάθε στρώμα διαστάσεων 95Χ95Χ2100mm ενώ το δάπεδο κατασκευάζεται  από πλακάζ θαλάσσης
διαστάσεων 1000Χ1000mm πάχους 21mm. Οι δύο πλευρές του παταριού προστατεύονται από πλακάζ
θαλάσσης  διαστάσεων  810Χ810mm,  τα  οποία  στις  επάνω  πλευρές  τους  φέρουν  ανοίγματα  διατομής
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162Χ120 mm. Στην τρίτη πλευρά του  παταριού υπάρχει αναρρίχηση με κρατήματα, στην δε άλλη υπάρχει
η τσουλήθρα 2Μ. 
Η αναρρίχηση κατασκευάζεται  από πλακάζ  θαλάσσης  πάχους  15mm πάνω στο  οποίο τοποθετούνται
‘’κρατήματα’’ για την αναρρίχηση των παιδιών κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 40mm.
Η  τσουλήθρα έχει  ύψος  1050mm,  πλάτος  540mm  και  συνολικό  μήκος  ολίσθησης  1800mm  Είναι
τοποθετημένη στην εμπρόσθια πλευρά του παταριού και η πρόσβαση στην είσοδό της γίνεται από μία
μπάρα  κρατήματος  διατομής  Φ33.  Στην  αρχή  της  ζώνης  εισόδου  βρίσκονται  τοποθετημένα  δύο
προστατευτικά κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία προσφέρουν πλευρική
προστασία. Η ζώνη ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετημένα
σε όλο το μήκος ολίσθησης, κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 27mm, εγκάρσια στα οποία
τοποθετείται    ανοξείδωτη  (INOX)  λαμαρίνα  διαστάσεων  2000Χ500Χ1,2mm.  Για  την  στήριξη  της
λαμαρίνας και για μεγαλύτερη αντοχή σε δυναμικές καταπονήσεις, τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες
πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και  ενισχύσεις από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατομής. Φ26Χ2mm. Στην
αρχή  της  ζώνη  εξόδου  της  τσουλήθρας  τοποθετείται  μία  βάση  αντιστήριξης  ύψους  700mm
κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνα Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιμοποιείται  και  για την
αγκύρωση της τσουλήθρας στο έδαφος.
Τα  σπιτάκια  δραστηριοτήτων βρίσκονται  έξω  από  το  πατάρι  και  στο  ύψος  του  εδάφους.  Είναι
διαστάσεων  1000X885mm  και  δημιουργούνται  από  τέσσερις  (4)  ξύλινες  κολώνες  διαστάσεων
95Χ95Χ1600mm γύρω από τις  οποίες  τοποθετούνται  τρία  (3)  τεμάχια  πλακάζ  θαλάσσης  διαστάσεων
1200Χ980mm  και  πάχους  15mm.  Μέσα  στα  σπιτάκια  δραστηριοτήτων  υπάρχουν  καθίσματα
κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm τα οποία βοηθούν στην δημιουργία πρόσθετων
δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Στην κοινή με το πατάρι πλευρά, υπάρχει τοποθετημένο το τούνελ είτε από
ΙΝΟΧ είτε από πλαστικό.
Οι  βάσεις  πάκτωσης τοποθετούνται  στο  κάτω  μέρος(πέλμα)  του  κάθε  ορθοστάτη  έτσι  ώστε  να
αποφεύγεται  η  κατακράτηση  υγρών  ανάμεσα  στο  ξύλο  και  στο  μέταλλο  που  μπορεί  να  βλάψουν
μακροχρόνια  την  ξυλεία.  Είναι  κατασκευασμένες  από  2  γωνίες  μαλακού  χάλυβα  St-37  διατομής
L=40X4mm, ύψους 480mm , και στο επάνω μέρος υπάρχει συγκολλημένη πλακά μαλακού χάλυβα St-37
διαστάσεων 80Χ5mm οι οποία έχει  4  οπές Φ12. Η όλη κατασκευή είναι  γαλβανισμένη εν θερμό για
αντοχή στην διάβρωση από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται
στο  κάτω  μέρος  του  ορθοστάτη  με  4  μεταλλικά  στριφώνια  Μ10x100.  Οι  βάσεις  πάκτωσης  έχουν
μελετηθεί  έτσι  ώστε  να  φέρουν  το  εκάστοτε  όργανο  σε  ύψους  ασφαλείας  από  το  έδαφος,  για  να
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. Η στερέωση της κάθε βάσης γίνεται
στο  κάτω  μέρος  του  ορθοστάτη  με  4  μεταλλικά  στριφώνια  Μ10x100.  Οι  βάσεις  πάκτωσης  έχουν
μελετηθεί  έτσι  ώστε  να  φέρουν  το  εκάστοτε  όργανο  σε  ύψους  ασφαλείας  από  το  έδαφος,  για  να
αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες.
Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Χίλια οκτακόσια εξήντα ευρώ (1.860,00)

ΟΜΑΔΑ Η: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

Αρθρο   92  ο     Επαγγελματική ηλεκτρική συσκευή εστίασης (κουζίνα)
Προμήθεια  και  εγκατάσταση  επαγγελματικής  ηλεκτρικής  συσκευής  εστίασης  (κουζίνα)  με  4
μαντεμένιες εστίες και ηλεκτρικό στατικό φούρνο θερμού αέρα στο κάτω μέρος. Η συσκευή θα
είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής κλάσης Α, κατάλληλη για σκληρή επαγγελματική χρήση με
εύκολη  συντήρηση,  κατασκευασμένη  εξ’  ολοκλήρου  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  AISI  304.
Πρόκειται για επιδαπέδια κατασκευή τα ποδαρικά της οποίας θα είναι ρυθμιζόμενου ύψους για
τέλειο αλφάδιασμα. Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές HACCP
και  θα  συνοδεύεται  κατ’  ελάχιστον  από  δύο  (2)  έτη   εργοστασιακής  εγγύησης.  Ενδεικτικές
διαστάσεις (Μ 80 x Β 70 x Υ 85)cm.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00)
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Αρθρο   93  ο   Τραπέζι εργασίας inox 

Επαγγελματικό ανοξείδωτο τραπέζι εργασίας ανοιχτό, στιβαρής κατασκευής για κάθε είδους ανάγκη εστίασης.
Θα είναι κατασκευασμένo από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 0,8mm, κατ’ελάχιστον, θα διαθέτει ένα ράφι στο
κάτω μέρος για εύκολη διάθεση αντικειμένων ή προϊόντων,  ρυθμιζόμενα πόδια κατά ύψος και ρόδες για
εύκολη μετακίνηση. 

Τιμή τραπεζιού ενδεικτικών διαστάσεων 180x70x85  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριακόσια (300,00)

Αρθρο   94  ο     Επ  αγγελματικό ψυγείο  
Προμήθεια και εγκατάσταση επαγγελματικού ψυγείου με διπλό θάλαμο συντήρησης, με φωτισμό
στη  θαλάμη,  ανοξείδωτος  εσωτερικά  και  εξωτερικά,  με  βεβιασμένη  κυκλοφορία  αέρα,
υγειονομική γωνία στην θαλάμη, με εξατμιστή,  ψυκτικό μηχάνημα, ηλεκτρονική  ρύθμιση και
ένδειξη της θερμοκρασίας, εύρος θερμ/σιας -2/+8°C και ενδεικτικές διαστάσεις: 134x80x201cm,
χωρ/τας κατ’ελάχιστον 1200Lit, FREON: R134a.
(1 τεμάχιο πλήρως τοποθετημένο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00)

Αρθρο   95  ο     Τροχήλατο   καρότσι για πιάτα  
Ηλεκτρικός θερμαινόμενος τροχήλατος θάλαμος πιάτων, από ανοξείδωτο ατσάλι, με πιστοποίηση
CE. Θα διαθέτει πόρτες περιστροφικά ανοιγόμενες με κλείδωμα ασφαλείας, διακόπτη ρύθμισης
θερμοκρασία,  ενδεικτική  λυχνία  λειτουργίας  και  4  ρόδες  με  φρένο  για  εύκολη  μετακίνηση,
χωρητικότητας 90-100 πιάτων
(1 τεμάχιο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00)

Αρθρο   96  ο     Πλαστικό σπιτάκι νηπίων
Πλαστικό σπιτάκι νηπίων κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και
απεριόριστης αντοχής. Διαθέτει παράθυρα και πόρτα με χερούλι. Κατάλληλο και για εξωτερικό
χώρο και ανθεκτικό στις καιρικές μεταβολές. Ενδεικτικές διαστάσεις: 125 x 115 x 135 εκατοστά.
Τελικό σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας.
(1 τεμάχιο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00)

Αρθρο   97  ο     Πλαστική τραμπάλα νηπίων
Τραμπάλα,  ενδεικτικού  τύπου  σχήμα  “ψαράκια”,  από  ανθεκτικό  πλαστικό  υλικό  υψηλής
ποιότητας  και  απεριόριστης  αντοχής.  Κατάλληλη  για  χρήση από δύο άτομα ταυτόχρονα.  Να
διαθέτει δύο θέσεις. Ενδεικτικές διαστάσεις: 125 x 40 x 60 εκατοστά.
Τελικό σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας.
(1 τεμάχιο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00)
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Αρθρο   98  ο     Πλαστικός παιδικός τραπεζοπάγκος
Τραπέζι 4 θέσεων από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.
Περιλαμβάνεται τετράγωνη ομπρέλα ~110 εκατοστά, για δυνατότητα χρήσης και σε εξωτερικό
χώρο. Ενδεικτικές διαστάσεις: 75 x 95 x 50 εκατοστά.
Τελικό σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας.
(1 τεμάχιο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00)

Αρθρο   99  ο     Πλαστική τσουλήθρα νηπίων
Πλαστική τσουλήθρα νηπίων κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας
και  απεριόριστης  αντοχής,  με  σκάλα  για  την  ανάβαση  στην  τσουλήθρα,  ασφαλή  και
αντιολισθητική επιφάνεια. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με παροχή νερού, ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ως νεροτσουλήθρα. Να έχει φωτεινά χρώματα, ανθεκτικά στο ηλιακό φως
και την θερμοκρασία. Ενδεικτικές διαστάσεις: 160 x 70 x 105 εκατοστά. Μήκος τσουλήθρας:
~150 εκ.
Τελικό σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας.
(1 τεμάχιο)
    
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00)

Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021 Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Εργασίες για την προσαρμογή των 
Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. στις 
προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  120/2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.
                                      Ε.Ε.Τ.Α.Α.

                                      Δ.Α.Α.Κ.



Πίνακας Περιεχομένων Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Α/Α Περιγραφή

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο συγγραφής

1.2 Ισχύουσες διατάξεις

1.3 Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Άρθρο 2 Εκτέλεση της σύμβασης

2.1 Αντικείμενο του έργου

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου

2.4 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

2.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος Εγγύησης

2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση

2.9 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)

Άρθρο 3 Προσωπικό του αναδόχου

Άρθρο 4 Αμοιβή – Κρατήσεις

4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου

4.2 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου

4.3 Φόροι –Τέλη

4.4 Δασμοί – Ατέλειες

4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών

4.6 Επιμέτρηση εργασιών

4.7 Αυξομείωση  εργασιών  –  Νέες  εργασίες  –  Κανονισμός  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  –
Υπερσυμβατικές εργασίες

4.8 Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 5 Εγγυήσεις

5.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
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Άρθρο 6 Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 7 Ευθύνη του αναδόχου

Άρθρο 8 Γενικά καθήκοντα – Ευθύνες – Υποχρεώσεις του αναδόχου

8.1 Χωροθέτηση του έργου

8.2 Απαλλοτριώσεις

8.3 Ασφάλιση

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών

8.5 Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

8.6 Δοκιμές εγκαταστάσεων

8.7 Μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος

8.8 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

8.9 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

8.10 Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά

Άρθρο 9 Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών

9.1 Μηχανικός εξοπλισμός

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές

9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας

9.4 Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων

9.5 Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα

Άρθρο 10 Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους

Άρθρο 11 Δήλωση ανάληψης επίβλεψης
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αντικείμενο Συγγραφής
1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους για την

εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και  κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής  των
οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους
όρους  των  υπόλοιπων  τευχών  δημοπράτησης  και  των  άλλων  στοιχείων  της  μελέτης  του
συγκεκριμένου έργου.

1.2   Ισχύουσες διατάξεις
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι:

i. της διακήρυξης της δημοπρασίας, σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου.
ii. της Ε.Σ.Υ.
iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου.

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:
i. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
ii.Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

1.3   Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 134-181 του Ν 4412/16.(ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..
 Επιπρόσθετα,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά,  ισχύουν  οι  κανονισμοί  και  προδιαγραφές  που
ορίζονται παρακάτω:
1. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:
i.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ως  «Ευρωπαϊκά  Πρότυπα»  ή  ως  «Κείμενα
εναρμόνισης».
ii.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα
τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iii.  Οι  «Ευρωπαϊκές  Τεχνικές  Εγκρίσεις»  (ΕΤΑ)  οι  οποίες  δημοσιεύονται  από  τους  Οργανισμούς
Εγκρισης, του Κράτους Μέλους και οι οποίοι τους κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους
οργανισμούς.
iv.  Οι  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ),   Ελληνικές  Προδιαγραφές  (ΕΛΟΤ),  οι  Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε περίπτωση που
οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν
αυτά  που  έχουν  εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  έχουν  δημοσιευθεί  στην  Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.  Για  θέματα  που δεν καλύπτονται  από τις  παραπάνω προδιαγραφές,  κανονισμούς  και  πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως  αν  τυχόν  στις  προδιαγραφές  αυτές  της  §2  υπάρχουν  όροι,  διατάξεις,  περιορισμοί  ή  και
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών και  των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και  Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(όπως ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Φόρτισης
Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν υπάρχουν
ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή τους
διεθνείς κανονισμούς.
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4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5.  Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει  υποχρεωτικά τα υλικά και  τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα  που  προδιαγράφονται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα,  από  κατάλληλα
πιστοποιητικά  ποιοτικής  συμμόρφωσης  (Βεβαιώσεις  Πιστότητας  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές).
Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  υλικών  απροσδιόριστης  ποιότητας  ή  άγνωστης  προέλευσης  ή  η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την κρίση της
Επίβλεψης,  δειγματοληψίες  υλικών  τα  οποία  προτίθεται  να  χρησιμοποιήσει  για  τις  διάφορες
κατασκευές  και  να  τα  εξετάσει,  με  βάση  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών  προδιαγραφών,  σε
Πιστοποιημένα Εργαστήρια, αποδοχής της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1  Αντικείμενο του έργου
1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου :
 «Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. στις προδιαγραφές του 
Π.Δ.99/2017» 
προϋπολογισμού 659.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανοιχτή Δημοπρασία.

2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο θεωρείται η συνολική, κατά τη μελέτη, αξία του έργου μειωμένη κατά το
ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και αυξημένη με το ποσό των απροβλέπτων που περιλαμβάνει και τις
τυχόν απολογιστικές.

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως
τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει  πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής  του  έργου,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  τις  κάθε  είδους  πηγές  λήψης  υλικών,  τις  θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση
και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού  ρεύματος  και  δρόμων  προσπέλασης,  τις  μετεωρολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν
συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά
φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα
και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και
υπηρεσίες,  που  θα  απαιτηθούν  πριν  από  την  έναρξη  και  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και
οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους,
σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1. Ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει  και  θα  συμμορφωθεί  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια,

διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με
τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

3. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με
την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει  από τις  παρ.3α και  3εε  του άρθρου 156 του
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα,
που  έγιναν  χωρίς  έγγραφη  διαταγή  έστω  και  αν  αυτές  βελτιώνουν  το  έργο.  Σε  επείγουσες
περιπτώσεις  η  διαταγή  για  τροποποιήσεις  ή  συμπληρώσεις  δίνεται  προφορικά  στον  τόπο  των
έργων  και  καταχωρείται  στο  ημερολόγιο.  Αν  τη  διαταγή  αυτή  δίδει  ο  επιβλέπων,  οφείλει  να
ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου
1. Η  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του

Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
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για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων. 

2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
της δημοπρασίας,  μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί  να είναι  μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74.

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος

4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β 

2.4  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται  σε τριακόσιες  εξήντα  (360)

ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη συνολική αυτή
προθεσμία,  πρέπει  να έχουν γίνει  όλες οι  εργασίες που προβλέπονται  από την μελέτη για την
κατασκευή του έργου. 

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί
μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες
Εργασιών  με  καθορισμένη  προθεσμία  περάτωσης  εργασιών,  που  θα  επέχει  θέση  συμβατικής
προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.

3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα
του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου
147 παρ.10 του Ν.4412/16.

2.5  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση,

λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 (η προθεσμία
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες και να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης). 

2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με
βασική  επιδίωξη τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων,  ώστε  να  αποδοθούν,  κατά  το  εφικτό,
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το  χρονοδιάγραμμα  θα  συντάσσεται  σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στα  άρθρα 138  και  139  του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις  προθεσμίες  χρειαστεί  να  συγκροτήσει  πρόσθετα  νυκτερινά  συνεργεία,  να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της  προσφοράς  του  ή  και  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  σε  οποιοδήποτε  επί  μέρους
προγραμματισμό  εργασιών ή  έκθεση ή  άλλο στοιχείο  που έχει  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  ή  σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

2.6  Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε

άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή

των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν  δεν  προβεί  μέσα  στην  προθεσμία,  που  του  καθορίσθηκε,  στην  αποκατάσταση  βλάβης  ή

ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
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εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή,  χρόνο εγγύησης,  συντήρηση και  οριστική παραλαβή του

έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16

5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται  σε  δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή. 

2.7  Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων

170 και 172 του Ν.4412/16
2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής

παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις
ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό  πρωτόκολλο.  Μετά  τη  διενέργεια  της  οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος  και  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  που  έχουν  σχέση  με  την  εκτέλεση  της
σύμβασης

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
2. Για  να  παραδοθεί  σε  χρήση το  έργο  ή  αυτοτελή τμήματα  απαιτείται  η  διενέργεια  διοικητικής

παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία  άλλη  από  το  φορέα  κατασκευής,  συμπράττει  στο  πρωτόκολλο  και  εκπρόσωπος  της
υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο  ανάδοχος  κληθεί  και  δεν  παραστεί  ή  αρνηθεί  την  υπογραφή  του
πρωτοκόλλου,  αυτό συντάσσεται  από τους λοιπούς με σχετική μνεία  κατά περίπτωση και  του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.

2.9 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)

Κανονιστικές απαιτήσεις
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  το  έργο  με  τρόπο  ασφαλή  και  σύμφωνα  με  τους  νόμους,
διατάγματα,  αστυνομικές  διατάξεις  και  οδηγίες  του  ΚτΕ,  όπως  εκφράζονται  μέσω  της  υπηρεσίας
αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
Επίσης, είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του ΣΑΥ – Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του ΦΑΥ –
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται
οι  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  που  έχουν  επέλθει.  Συνεπώς  ο  Φάκελος  Ασφάλειας  και  Υγείας
συμπληρώνεται  σταδιακά  και  παραδίδεται  με  την  ολοκλήρωση  του  'Έργου  (και  σε  ηλεκτρονική
μορφή)  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου,  ενημερωμένος  ώστε  να  περιέχει  τα  πραγματικά
στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την
Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη
των αδαπάνως για το Δημόσιο.

Το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ)  αποτελεί  ειδική  μελέτη  σε  θέματα  Υγείας  και  Ασφάλειας
εργοταξίων. Περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και κάθε
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άλλη προδιαγραφή που  πρέπει  να  εφαρμόζεται  στο  εργοτάξιο,  ώστε  να  βελτιωθούν  οι  συνθήκες
εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Γενικά

Είδος έργου και χρήση αυτού
Σύντομη περιγραφή του έργου
Ακριβής διεύθυνση του έργου
Στοιχεία του κυρίου του έργου
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ

Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.
Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί  τύποι
ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά
την εργασία σε ύψος.
Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τουέργου.
Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας. π.χ.

Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου

Σε  περίπτωση  ταυτόχρονης  εκτέλεσης  φάσεων  εργασιών  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
Για  τον  εναπομένοντα  εργασιακό κίνδυνο  θα πρέπει  να  αναφέρονται  συγκεκριμένα  μέτρα για  την
πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του
Αρθ-12 τουΠΔ-305/96).

Ο ΦΑΥ είναι ένας Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή μια καταγραφή των στοιχείων του έργου έτσι
όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, καθώς και μια καταγραφή οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία
πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  τη μετέπειτα  ζωή  του  έργου  (εργασίες  συντήρησης,  καθαρισμού,
μετατροπών κλπ.).

Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
 Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθμό αδείας, στοιχεία

του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.
Στοιχεία από το μητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές μελέτης, τα 

σχέδια "ως κατεσκευάσθη" (2 σε έντυπη μορφή και 2 σε ηλεκτρονική μορφή).
Οδηγίες  και  χρήσιμα  στοιχεία  σε  θέματα  ασφάλειας  και  υγείας,  τα  οποία  θα  πρέπει  να

λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του
έργου, πχ εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία
αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων
από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ.

Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από
τους  χρήστες,  βασικά  ενημερωτικά  φυλλάδια  κατάλληλα  και  επαρκή,  που  θα  διανεμηθούν  στους
χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση
έκτακτων γεγονότων.
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης 
του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση
του έργου.
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Κατά την εκτέλεση του έργου,  το ΣΑΥ και  ο  ΦΑΥ τηρούνται  στο  εργοτάξιο με  ευθύνη του
αναδόχου  και  είναι  στη  διάθεση  των  ελεγκτικών  αρχών.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ -ΦΑΥ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.

Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ
Όλες οι  δαπάνες που συνεπάγονται  τα  παραπάνω,  αφορούν στην  οργάνωση του εργοταξίου  και
απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν
κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό  της,

αποδεκτό από την Υπηρεσία.  Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  είναι  διπλωματούχος  Mηχανικός  ή  πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.

3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διατάξει  την  απομάκρυνση  από  το  εργοτάξιο  οποιουδήποτε
απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1  Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι  τιμές  μονάδας  του  ισχύοντος  συμβατικού  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  εργασίες  πλήρως

περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους

του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη
επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση
του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες λειτουργίας  των απαιτουμένων για  την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων,

δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών
που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από
εργοδηγούς,  μηχανοδηγούς,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους
εργάτες,  για  τα  ημερομίσθια  τους,  τις  ημιαργίες,  ασφαλίσεις,  ώρες  εργασίας,  έκτακτες
χρηματικές παροχές κ.λ.π.

iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των
έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.

iv. Οι τυχόν δαπάνες  κάθε  είδους  ασφάλισης  των υλικών και  αποζημίωσης  για  τη  προσωρινή
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.

v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε
σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και
υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
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4.2  Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/16 του ποσοστού γενικών εξόδων

και οφέλους του αναδόχου το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης και το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων
εργασιών περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την

κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
ii. Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις  ασφάλισης  και  έξοδα  κίνησης  του  διοικητικού  και

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης

επιβαρύνσεις.
v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για

την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης

αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων σε

θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη

και  σύμφωνη  με  τα  συμβατικά  στοιχεία  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  απαιτούμενη  για  την
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις  κείμενες  διατάξεις  καθώς και  κάθε
είδους επισφαλή έξοδα.

ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.

4.3   Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
2. Κατ’  εξαίρεση  αυξομειώσεις  στις  διάφορες  κρατήσεις  ή  άλλους  φόρους  του  Δημοσίου  που

βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν  μεταγενέστερες  μεταβολές  αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

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

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

4.4 Δασμοί – Ατέλειες
1. Η  οικονομική  προσφορά  του  ανάδοχου,  σύμφωνα  με  τους  γενικούς  όρους  του  τιμολογίου,

περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους

ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και
λιπαντικά  ή  από  κάθε  άλλη  επιβάρυνση  (όπως  π.χ.  για  διάφορα  ταμεία,  ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα
γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.

3. Σε  όσες  περιπτώσεις  επιτευχθεί  απαλλαγή  (ατέλεια)  από  δασμούς,  φόρους  κ.λ.π.,  τα
απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ
του εργοδότη.

4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών
1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και

152  του Ν.4412/16
2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152

του Ν.4412/16
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3. Προ  της  πληρωμής  κάθε  πιστοποίησης  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  αποδείξεις  των
υποχρεωτικών  καταβολών  του  στα  οικεία  ταμεία  καθώς  και  βεβαιώσεις  εξόφλησης  των
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α.,
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π). 

4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.

4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο

της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται

και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152  του Ν.4412/16.

4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών -
Υπερσυμβατικές εργασίες

1. Όλα  τα  όρια  ή  ποσοστά  του  άρθρου  156  του  Ν.4412/16  αναφέρονται  στην,  κατά  τον
προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης.
Για  την  αυξομείωση  των  εργασιών,  τις  νέες  εργασίες,  τις  υπερσυμβατικές  εργασίες  και  την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και  του
άρθρου 155 του Ν.4412/16

2.Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους
εργασιών,  ύστερα  πάντοτε  από  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας,  θα  συντάσσεται  αντίστοιχα
Πρωτόκολλο  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις
(άρθρο 156 του Ν.4412/16).

3.Για  τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας  Νέων Εργασιών (σύμφωνα με  τον Ν.4412/16  όπως ισχύει
σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται δε
ότι  αυτά  θα εφαρμόζονται  άσχετα  από  τα  μέσα,  που πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν  από  τον
ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων,
του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών
χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.). 

4.8 Αναθεώρηση τιμών
Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16,
όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 β του 
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης .

Δεν απαιτείται  εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

2. Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να
καταθέσει  εγγύηση από πιστωτικό  ίδρυμα για  την  “καλή εκτέλεση”  γραμμένη  στα Ελληνικά ή
τουλάχιστον  συνοδευόμενη  από  επίσημη  μετάφραση  (δηλαδή  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  ή
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύμφωνα με το
άρθρο  Αρθρο  72  παρ.  1.β  του  Ν.4412/16)  ορίζεται  σε  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  επί  της
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης ή  του  τμήματος  της  σύμβασης,  χωρίς  να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και χωρίς Φ.Π.Α.

3. Σύμφωνα  με  την  παρ.  1.β  του  άρθρου  72  του  Ν.4412/16,  σε  κάθε  τυχόν  συμπληρωματική
σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο
ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
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4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.3
του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και  κάθε απαίτηση του
Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/16 και θα
απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο Αγ.Αναργύρων - Καματερού.

3. Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την
υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72, του Ν.4412/16 Οι κρατήσεις
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική
επιστολή.

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα

147  και  148  (περί  προθεσμιών  -  ποινικής  ρήτρας)  και  160  (περί  έκπτωσης  αναδόχου)  του
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160
του Ν.4412/16.

3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι
ποινικές  ρήτρες  που  ορίζονται  στην  παρ.2  του  άρθρου  148  του  Ν.4412/16  και  στα  χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των

μελετών,  όσο  και  για  την  ποιότητα  και  την  αντοχή  του έργου,  μοναδικός  υπεύθυνος  είναι  ο
ανάδοχος,  οι  δε  έλεγχοι,  που  τυχόν  ενεργούνται  από  την  Υπηρεσία  σε  καμία  περίπτωση  δεν
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών,
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει  δε  να  ανακοινώνει,  χωρίς  καθυστέρηση,  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  διαταγές  και

εντολές  των  διαφόρων  αρχών,  που  του  απευθύνονται  ή  του  κοινοποιούνται,  σχετικά  με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1  Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη

του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην
εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις
και  χωροσταθμήσεις  των  αξόνων  του  έργου  (όπου  αυτές  απαιτούνται)  και  στη  σήμανση  της
περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.

2. Επίσης  έχει  την  υποχρέωση,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  στον  έλεγχο  και  στη  λήψη   των
συμπληρωματικών  στοιχείων,  που  απαιτούνται  για  την  προσαρμογή  και  συμπλήρωση  των
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.
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3. Επίσης  έχει  την  υποχρέωση,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  στην  υψομετρική  αποτύπωση  της
περιοχής παρέμβασης πριν την έναρξη των εργασιών, σε ενδιάμεση φάση αν του ζητηθεί και στην
τελική διαμόρφωση, οι οποίες θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

8.2   Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότου

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην

της  παρατάσεως  προθεσμίας  περαιώσεως,  στην  περίπτωση  καθυστερήσεως,  του  έργου  ένεκα
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.

3. Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί  την  προθεσμία  του  άρθρου  147  του
Ν.4412/16, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως.

8.3  Ασφάλιση
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, και

στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται
μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από
το Κράτος.

4. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.

5. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94.

6. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν
καθυστερεί  τις  πληρωμές  των  αποδοχών  του  προσωπικού  που  χρησιμοποιεί  στο  έργο,  η
διευθύνουσα υπηρεσία  μετά  από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων,  καλεί  τον ανάδοχο να
εξοφλήσει  τους  δικαιούχους  μέσα  σε  δέκα  πέντε  μέρες.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εξοφλήσει  τους
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου
και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών
1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών

προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
Υπηρεσίας,  κάθε  απλό  ή  σύνθετο  τμήμα  του  έργου  (όπως  τοίχοι,  διαχωριστικά,  κατώφλια,
επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή
γειτονικά) τμήματα του έργου.

3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με
τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.

4. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η

ΕΣΥ 13

 



Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με
την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και
αριθμητικό  έλεγχο  των  αναγραφομένων  στοιχείων  και  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  να  ζητήσει
έγκαιρα  και  έγγραφα  από  τον  εργοδότη  την  σχετική  διόρθωση,  χωρίς  να  έχει  δικαίωμα  να
τροποποιεί  τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη γιατί  σύμφωνα με την
σύμβαση  αναλαμβάνει  ρητά  να  εφαρμόσει  πιστά  τα  σχέδια  της  μελέτης  του  έργου  και  τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.

8.5   Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη

επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε
μη  χρήση  των  κατάλληλων  μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας  του τελευταίου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει  τις
βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

8.6  Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να

εκτελέσει  τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, όργανα και
δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.

2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους,
να συντάξει  χωρίς  πρόσθετη αμοιβή και  να υποβάλλει  στην Επίβλεψη σε δύο (2)  αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της
επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.

3. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  τέλος,  πριν  από την  παράδοση των εγκαταστάσεων,  να διδάξει  στο
προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.

8.7  Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την

πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που καθορίζονται
στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και
στα  Π.Δ.  778/80  και  1073/81  «Περί  μέτρων ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  κ.λ.π.»,
εκπονώντας  με  ευθύνη  του  και  υποβάλλοντας  αρμοδίως  κάθε  σχετική  μελέτη,  όπως  στατική
μελέτη  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης  των  έργων,  Φάκελο  Ασφαλείας  και  Υγείας
(Φ.Α.Υ.)  και  Σχέδιο  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  της  απόφασης  ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις  κείμενες διατάξεις  υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης
και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.

3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται
στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του
έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί
ατύχημα σ’ αυτό.

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και
στις  θέσεις  όπου  εκτελούνται  οι  εργασίες,  ανάλογα  με  τη  φύση  του  έργου  (οικοδομικό,
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και
για τη συντήρησή τους. 
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6. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  πάρει,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  τα  απαραίτητα  μέτρα  κατά  την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των μηχανικών του
μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής.
Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου
πριν  ολοκληρωθεί  τελείως  και  εγκριθεί  αρμόδια  η  κατασκευή  από  τον  ανάδοχο  προσωρινής
διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών.

7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας
των  οχημάτων  ως  και  νυχτερινά  φωτεινά  σήματα  κ.λ.π.  Επίσης  οφείλει  με  δαπάνες  του  να
περιφράξει  κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και  πεζών θέση και  να επισημαίνει
αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά
με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

8. Σε  θέσεις  επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θα  τοποθετούνται,  υποχρεωτικά,  αυτόματα
σπινθηρίζοντα  σήματα  (flash lights)  και  θα  χρησιμοποιούνται,  όπου  είναι  ανάγκη,  τροχονόμοι
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.

9. Ο εργολάβος  πρέπει  να έχει  υπόψη του,  ότι  για  κάθε καθολική  διακοπή της  κυκλοφορίας  σε
οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  πρέπει  απαραιτήτως  να  συνεννοείται  προηγουμένως  με  την
Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως.

10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. Υποχρεούται δε να
συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος.

11. Γαιώδη  ορύγματα  υποστηρίζονται  πάντοτε.  Γενικά  δε  επιπρόσθετα,  τα  ορύγματα  μέσα  σε
κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 

12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και
στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα
αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου. 

13. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  τη  λήψη  όλων  των  αναγκαίων  μέτρων  προστασίας  του
περιβάλλοντος.  Επίσης  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και
καλλιεργημένες  εκτάσεις  της  περιοχής  του  εκτελουμένου  έργου  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή
δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν από τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και  εργατικής  νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α' του Ν4412/16. 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 τους (άρθρο 18 παρ.2
και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).

8.8  Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες ή

υπόγειες  εγκαταστάσεις  Επιχειρήσεων  ή  Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  ή  Νομικών  Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους.

2. Ο  ανάδοχος  δεν  θα  έχει  καμία  οικονομική  ή  τεχνική  ανάμιξη  στην  εκτέλεση  των  εργασιών
μεταφοράς  αυτών των εγκαταστάσεων,  οφείλει  όμως να  διευκολύνει  χωρίς  προσκόμματα  την
εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138
του Ν.4412/16.

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας,
που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών
με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες
και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής
Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΩ.
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4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να εκτελούνται με
μέγιστη  προσοχή  για  την  αποφυγή  ζημιών  ή  ατυχημάτων  για  τα  οποία  ο  ανάδοχος  θα  είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.

5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές παροχές
(εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται για
την  κατασκευή  του  έργου.  Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  όλα  τα  έξοδα  σύνδεσης,  χρήσης  και
αποσύνδεσης των παροχών.

8.9  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  το  όφελος  αυτού  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  ειδικές

δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την

εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.
ii. Ο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  εργαστηριακός  έλεγχος  για  τη  διαπίστωση  της

καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.

iii. Η  σύνταξη  των  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων  μετά  των  απαραιτήτων
σχεδίων,  λογαριασμών  και  δακτυλογράφησης  αυτών  σε  ανάλογο  αριθμό  αντιτύπων.  Τα
παραπάνω  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  για  έλεγχο  στον  επιβλέποντα  προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.

iv. Η  σύνταξη  τελικών  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  η  λήξη  φωτογραφιών  όπως  αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 8.10.

8.10  Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή

παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη,
δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και

οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά  σχέδια  των  εγκαταστάσεων  σε  κλίμακα  1:50,  όπως  ακριβώς  αυτές

εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π.
των φρεατίων.

2. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  με  δαπάνες  του,  έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά
το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται
δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε μέγεθος
13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα
αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1   Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν

δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι  διανομής,  εργαστήρια,

γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  απαραίτητες  εργασίες  και  να  λάβει  κάθε  άλλο  μέτρο  για  την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.

3. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  πάρει  κάθε  απαιτούμενο  μέτρο  για  την  προστασία  του
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περιβάλλοντος  και  να  προβεί  στην  εκτέλεση,  συντήρηση,  καθαίρεση και  αποκομιδή,  μετά  την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ.778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις,  τόσο  στον  περιορισμένο  όσο  και  στον  γενικότερο  χώρο  των  έργων,  που  θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό  και  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  και  να  οργανώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  τις
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  από  αυτόν,  σ’  αντίθετη  δε  περίπτωση τα  μέτρα

φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η
διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου

καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές  εγκαταστάσεις,  που  προβλέπονται  από  το  προηγούμενο  άρθρο  αυτής  της  Ε.Σ.Υ.,
καθώς  και  όλα  τα  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα  και  χρήσιμα  ή  άχρηστα
πλεονάζοντα  υλικά,  να  κατεδαφίσει  κάθε  βοηθητικό  κατασκεύασμα,  που  θα  του  υποδείξει  η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές  όσο  και  τους  γύρω χώρους  του  εργοταξίου  σε  κατάσταση  τέλειας  καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

2. Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καθαιρέσει  και  αποκομίσει  κάθε  προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την  κρίση  της  Υπηρεσίας  ο  λόγος  ύπαρξης  της,  και  να  απομακρύνει  τα  περιφράγματα  του
εργοταξίου.

3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  δεν αρχίσει
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε
βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος,
που αφορούν.

9.5 Προμήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,
τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων
Έργων,  Εμπορίου  και  Βιομηχανίας  και  της  απόλυτης  έγκρισης  του  αρμοδίου  οργάνου  της
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
κ.λ.π.

2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα,
καθώς  και  εκείνα  που  προδιαγράφονται  και  αναφέρονται  ρητά,  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.
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3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.

4. Όταν απαιτείται  τα δείγματα θα αποστέλλονται  για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  από  τη
σύμβαση.  Οι  πηγές  αυτές,  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών.
Η  χρήση  αδρανών  ή  άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  διέπεται  από  τις
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος
ερεύνησε  και  εξασφάλισε  την προμήθεια  από την αγορά όλων των υλικών,  μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει  από  την  Υπηρεσία  τρόπο  προμήθειας  και  εκτέλεσης  ή  παράταση  της  προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί
της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.

8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια
που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.

10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του
έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
1. Ο  ανάδοχος  οφείλει,  σύμφωνα  με  την  παρ.13  του  άρθρου  138  του  Ν.4412/16,  να  μην

παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα
που  είναι  δυνατό  να  επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  του  και  που  δεν
περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και
ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα
εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών.

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή
να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021 Αγ. Ανάργυροι, 15/07/2021

η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Εργασίες για την προσαρμογή 
των Β/Φ Σταθμών του Δ.Α.Α.Κ. 
στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  120/2021

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.

                                      Ε.Ε.Τ.Α.Α.
                                      Δ.Α.Α.Κ.

Φ. Α. Υ.

(Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας)

Σ. Α. Υ.

(Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας)
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙAΣ (Φ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικά

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
« Εργασίες  για  την  προσαρμογή  των  Β/Φ  Σταθμών  του  ΔΑΑΚ  στις

προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017»

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου

(καταγράφονται  κατά  χρονολογική  σειρά  αρχίζοντας  από  τον  αρχικό  /  αρχικούς  ιδιοκτήτες  και
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία
κτήσεως

Τμήμα του έργου

όπου υπάρχει ιδιοκτησία

Δήμος Αγίων 
Αναργύρων - 
Καματερού

Λεωφ. Δημοκρατίας 61
τηλ. 2132023600-1 
      

100%

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

6.
Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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ΤΜΗΜΑ Β

Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

1. Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, σκυροδέματα

2. Επενδύσεις, επιστρώσεις, λοιπές εργασίες

3. Εργασίες Πρασίνου

4. Προμήθειες

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιφερειακούς δρόμους .

2. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ

2.Α.1 Σωλήνες από PVC 6 Atm
2.Α.2 Διαχύτες από HDPE 
2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέματος  C12/15, C16/20
2.Α.4 Κατηγορίες χάλυβα S500
2.Α.5 Σιδηρικά ελάσματα
2.Α.6 Ταινία στεγάνωσης
2.Α.7 Λιθορριπές πάχους 30 εκ.
2.Α.8 Ογκόλιθοι κατηγορίας Α
2.Α.9 Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα
2.Α.10 Αμμοχάλικο ΠΤΠ Ο-150
2.Α.11 Στεγανωτικό μάζας
2.Α.12 Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα 350 kgr
2.Α.13 Εποξειδικά υλικά για επάλειψη
2.Α.14

Β. ΕΔΑΦΟΣ

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους Μpa 0,20
2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) 300
2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους – σκυροδέματος 0,70
2.Β.4

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής Ι
2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16
2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους
2.Γ.4

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m3
2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m3
2.Δ.3

3. “Ως  κατεσκευάσθη”  σχέδια  του  έργου  και  των  εγκαταστάσεων,  επισυνάπτονται  σε
παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
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ΤΜΗΜΑ Γ

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη
τη  διάρκεια  της  ζωής  του  έργου  και  απευθύνονται  στους  μεταγενέστερους  χρήστες  και  τους
συντηρητές - επισκευαστές του. 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων
1.1 Ύδρευσης
1.2 Αποχέτευσης
1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4 παροχής διαφόρων αερίων
1.5 παροχής ατμού
1.6 Κενού
1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.8 Πυρόσβεσης
1.9 Κλιματισμού

1.10 Θέρμανσης
1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες

 Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1

Όλοι οι διακόπτες είναι ευκόλως ορατοί.

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.2 Υαλοβάμβακας
3.3 Πολυουρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 άλλα υλικά

Ουδεμία

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)

Ουδεμία

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.

Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο  και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι 
υπάρχουσες περιφερειακές οδοί.

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Ουδεμία

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Ουδείς
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8. Άλλες ζώνες κινδύνου

Ουδεμία
9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων,

απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)

Ουδεμία

ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται  στοιχεία  που  αποσκοπούν  στην  πρόληψη  και  αποφυγή  κινδύνων  κατά  τις
ενδεχόμενες  μεταγενέστερες  εργασίες  (συντήρησης,  καθαρισμού,  επισκευής,  κλπ)  καθ΄  όλη  τη
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή
εγκατάσταση  για  την  εκτέλεση  επισκευών  στις  εξωτερικές  του  επιφάνειες,  ή  αν  υπάρχουν
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.)

1. Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς

Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για
κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης
ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα.

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για 
κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης 
ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα.

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, 
πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

Ανά  τακτικά  χρονικά  διαστήματα  θα  επιθεωρούνται  από  ειδικευμένο  συνεργείο  οι
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι βλάβες που τυχόν θα διαπιστώνονται στις εγκαταστάσεις θα
πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο. Επίσης θα πρέπει
να αποκαθίστανται άμεσα οποιεσδήποτε φθορές στο έργο.
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ
1
.

Είδος του έργου και χρήση αυτού: Εργασίες για την προσαρμογή των Β/Φ Σταθμών του ΔΑΑΚ στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017

2
.

Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Το  έργο  αφορά  κυρίως  εργασίες  συντήρησης/επισκευής/αποκατάστασης  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  των  λειτουργούντων  Β/Φ  Σταθμών
ιδιοκτησίας του Δήμου με στόχο την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017).

3
.

Ακριβής διεύθυνση του έργου: 1ος Β/Φ Σταθμός Δ.Κ.Κ. (Αλεξάνδρας και Καρβούνη), 2ος Β/Φ Σταθμός Δ.Κ.Α.Α. (Κωστή Παλαμά & 
Μεγ.Αλεξάνδρου-Ανάκασα), 3ος Β/Φ Σταθμός Δ.Κ.Α.Α. (Λ.Δημοκρατίας 63-Κέντρο), 4ος Β/Φ Σταθμός Δ.Κ.Α.Α. (Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου 
και Καζαντζάκη-Μυκονιάτικα) και 5ος Β/Φ Σταθμός Δ.Κ.Α.Α. (Αρτης και Κωνσταντινουπόλεως-Ανάκασα)

4
.

Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού τηλ. 2132023600-1
5
.

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

Ιωάννα Μαντζαβινάτου -Πολιτικός μηχ.
6
.

Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας. 

(Περιγράφονται  με  σαφή  και  κατατοπιστικό  τρόπο  οι  φάσεις  /  υποφάσεις  εργασίας  που  εμφανίζονται  στο  υποβαλλόμενο  με  τη  μελέτη

χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης

διακίνησης υλικών, κλπ.)

Το έργο θα κατασκευαστεί σε 4 φάσεις:

1. ΦΑΣΗ 1: Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, σκυροδέματα

2. ΦΑΣΗ 2: Επενδύσεις, επιστρώσεις, λοιπές εργασίες

3. ΦΑΣΗ 3: Εργασίες Πρασίνου

4. ΦΑΣΗ 4: Προμήθειες
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ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1
.

Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του
ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

2
. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η

επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την

εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
είτε (ii) οι  ιδιαίτερες  συνθήκες  του  έργου  δημιουργούν  αυξημένη  πιθανότητα  επικίνδυνων  καταστάσεων,  (π.χ.  κίνδυνος  αστοχίας  των

πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),
είτε (iii) ο  κίνδυνος  είναι  πολύ  σοβαρός,  έστω  και  αν  η  πιθανότητα  να  επισυμβεί  είναι  περιορισμένη  (π.χ.  κίνδυνος  έκρηξης  λόγω

απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε

οικοδομικό εργοτάξιο),
είτε (ii) δεν  συντρέχουν  ειδικές  αιτίες  αύξησης  των  κινδύνων  (π.χ.  κίνδυνοι  από  την  κίνηση  οχημάτων  σε  ένα  ευρύχωρο  υπαίθριο

εργοτάξιο),
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων

εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.
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Φ

Α
Σ
Ε
Ι
Σ

Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
Ι
Α
Σ

(1) 
1.1 Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, σκυροδέματα 

Εκσκαφές – Καθαιρέσεις, αποκομιδή μπαζών. 
Σκυροδετήσεις

(2) 
2.1  Επενδύσεις, επιστρώσεις, λοιπές εργασίες 

 
Επενδύσεις - Επιστρώσεις – Ξυλουργικά – 
Σιδηρουργικά – Επισκευές 
εξοπλισμών/εγκαταστάσεων

(3) 
3.1 Εργασίες Πρασίνου Ενίσχυση πρασίνου

(4) 
4.1 Προμήθειες Αγορά – Μεταφορά – Τοποθέτηση ήΕγκατάσταση

Φάση
1η

Φάση
2η

Φάση
3η

Φάση
4η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1

01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
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01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη 

υποστύλωση
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
01407 Υποσκαφή / απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

01500. Άλλη πηγή 01501
01502
01503

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό 
02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1
02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων

02201 Ασταθής έδραση 1
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1
02203 Έκκεντρη φόρτωση 1
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση 1
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02206 Μεγάλες ταχύτητες
02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου 1 1 1

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις 1 1 1
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 1 1 1
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 1 1 1

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής 1 1 1
02402
02403

02500. Άλλη πηγή 02501
02502
02503

03000. Πτώσεις από ύψος 
03100. Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων
03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις

03201 Κενά δαπέδων 2 2
03202 Πέρατα δαπέδων 2 2
03203 Επικλινή δάπεδα 2 2
03204 Ολισθηρά δάπεδα 1 1
03205 Ανώμαλα δάπεδα 1 1
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 1 1
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 1 1
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 1 1
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 1 1
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού 1 1
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση 1 1

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 2 2
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 2 2
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 2 2
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 2 2
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 2 2

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 2
03402

03500. Άλλη πηγή 03501
03502
03503
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04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα 
υλικά - θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου 1
04202 Υγραέριο 1
04203 Υγρό άζωτο 1
04204 Αέριο πόλης 1
04205 Πεπιεσμένος αέρας 1
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης 1 1
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
04402 Αμμοβολές
04403 Τροχίσεις / λειάνσεις 1 1

04500. Άλλη πηγή 04501
04502
04503

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις 
υλικών & αντικειμένων
05100. Κτίσματα - φέρων 
οργανισμός

05101 Αστοχία. Γήρανση 1 1
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση 1 1
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 1
05202 Διαστολή - συστολή υλικών 1 1
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05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1 1
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 1 1
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1

05300. Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 2
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1 1
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1
05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1 1
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 1 1 1
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1
05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση 1 1 1
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 1 1
05403 Ανορθολογική απόληψη 1 1

05500. Άλλη πηγή 05501
05502
05503

06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 1 1 1

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 2 2
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά 1
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα 1
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 1

06200. Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώματα

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1 1
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1 1 1

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1 1
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις 1 1
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις 1 1
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06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 1
06305 Πυρακτώσεις υλικών 1 1

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι 1 1 1
06402
06403

07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1 1

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 1
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1 1
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 1 1

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων 1 1
07302
07303

08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση
08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος
08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Άλλη πηγή 08301
08302
08303

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1 1

09102 Υπέρθερμα ρευστά 
09103 Πυρακτωμένα στερεά
09104 Τήγματα μετάλλων
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09105 Άσφαλτος / πίσσα
09106 Καυστήρες 1
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 1 1
09202 Οξέα 1
09203

09300. Άλλη πηγή 09301
09302
09303

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες 1

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 1
10103 Σκόνη 1 1 1 1
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1
10109 Υπερπίεση / υποπίεση
10110
10111

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών
10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1 1 1
10208 Συγκολλήσεις 1
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες 1
10210
10211
10212

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
10304 Χώροι υγιεινής 1
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10305
10306
10307

ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για  κάθε  “πηγή κινδύνων”  που έχει  επισημανθεί  στους  πίνακες  του  Τμήματος  Β  (στήλη  1),  καταγράφονται  οι  φάσεις  /  υποφάσεις  όπου  υπάρχει

πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3),

και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή

απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη

νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1)
ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

01101 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

01102 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

01103 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

02101 Φ.2.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96

02102 Φ.1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

02104 Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96

02201 Φ1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 305/96
02204 Φ1.1 Π.Δ. 305/96
02302 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02303 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02304 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02305 Φ1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02401 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81
03208 Φ1.1 Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 778/80
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1)
ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

03209 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80

03210 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80

03211 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80

04301 Φ.1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96

04306 Φ.1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96

05302 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81
05309 Φ2.1 Π.Δ. 305/96
06104 Φ2.1 Π.Δ. 305/96
06204 Φ2.1 Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81
06304 Φ2.1 Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81
07105 Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το δίκτυο 
της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των 
μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.)

07202 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1)
ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

09105 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 95/78

10103 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

10105 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 396/94
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

10207 Φ1.1,Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

10208 Φ2.1 Π.Δ. 95/78
Π.Δ. 395/94 
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93
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ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1
.

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Η προσπέλαση διαφοροποιείται σε κάθε κοινόχρηστο χώρο. 
2
.

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία 

των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιμετρικούς  δρόμους.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών στους Σταθμούς και του προσωπικού και των επισκεπτών στα κτίρια.
3
.

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με 

ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν.
4
.

4. Χώροι αποθήκευσης

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια 

καυσίμων.
5
.

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)

Απαιτείται ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου αποθήκευσης υλικών (μπαζών, σωλήνων κλπ.).
6
.

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και τη χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής και καθαριότητας του 

προσωπικού του.

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το πλησιέστερο Νοσοκομείο.
7
.

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν
8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να 

είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 

και π.δ. 1073/81).

Τα ικριώματα του έργου θα είναι συνήθη, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη γι΄ αυτά. 
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ΤΜΗΜΑ Ε

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων 

πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων).

Αγιοι Ανάργυροι,  15 Ιουλίου 2021
η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός
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