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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:  «Εργα  ΑΠΕ  και  ενεργειακή  αναβάθμιση  τεσσάρων  σχολικών
μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων» (2ο, 3ο Γυμνάά σιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Ανάργυά ρων), με προϋπολογισμό
693.997,58€ (δαπάνη εργασιών,  ΓΕ και  ΟΕ,  απρόβλεπτα,  απολογιστικά  και  αναθεώρηση),  πλέον
Φ.Π.Α. 110.129,03€, δηλαδή συνολικά 860.557,00ΕΥΡΩ.

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: Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 (26/01/2022)

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Ε.Π.,  που  δραστηριοποιούνται  σε  έργα  κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
(προϋπολογισμού  293.719,12€)  και  Η/Μ  (προϋπολογισμού  397.504,40€)  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 δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα
εννέα ΕΥΡΩ (13.879,00€).

6.  Χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέχρι του ποσού των 620.000€ από το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–
2020 (ΑΔΑ ΩΗΚ37Λ7-ΒΩΗ) και το υπόλοιπο ποσό από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου. 

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

Αγιοι Ανάργυροι, 30/12/2021
ο Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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3O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

. ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή άνάδοάχου  κάτάσκευήά ς του εάργου:

.Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων 

.στην Δ.Κ. Αγ.Αναργύρων

.Εκτιμώμενης αξίας  693.997,58 Ευρώ
.(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

.που θά διεξάχθειά συά μφωνά με: 
.ά) τις διάτάά ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) κάι β) τους οά ρους τής πάρουά σάς
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Ανάθεάτουσά άρχήά : ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
                          Αριθμοά ς Φορολογικουά  Μήτρωά ου (Α.Φ.Μ.): 998396742
                          Κωδικοά ς ήλεκτρονικήά ς τιμολοάγήσής …………………………………..4

Οδοά ς : Λ. Δήμοκράτιάάς 61 
Τάχ.Κωδ. : 13561
Τήλ. : 2132023……….
Γενικήά  Διευά θυνσή  στο  Διάδιάκτυο
(URL)                      http://www.agan.gov.gr
E-Mail : meletes@agankam.gov.gr
Πλήροφοριάες: : ............................................

1.2       Εργοδοά τής ήά  Κυά ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1.3       Φορεάάς κάτάσκευήά ς του εάργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1.4       Προιϋστάμεάνή Αρχήά  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συά μφωνά με τις
διάτάά ξεις του άά ρθρου 72 πάρ. 2 του Ν3852/2010
1.5       Διευθυά νουσά Υπήρεσιάά : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6       Αρμοά διο Τεχνικοά  Συμβουά λιο :………………………………………………………………

Εφοά σον  οι  άνωτεάρω  υπήρεσιάες  μετάστεγάσθουά ν  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής  διάδικάσιάάς  συά νάψής  ήά
εκτεάλεσής του εάργου, υποχρεουά ντάι νά δήλωά σουν άά μεσά τά νεάά τους στοιχειάά στους προσφεάροντες ήά
στον άνάά δοχο.
Εφοά σον  οι  άνωτεάρω  υπήρεσιάες  ήά /κάι  τά  άποφάινοά μενά  οά ργάνά  του  Φορεάά  Κάτάσκευήά ς
κάτάργήθουά ν,  συγχωνευτουά ν  ήά  με  οποιονδήά ποτε  τροά πο  μετάβλήθουά ν  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής
διάδικάσιάάς  συά νάψής  ήά  εκτεάλεσής  του  εάργου,  υποχρεουά ντάι  νά  δήλωά σουν  άά μεσά,   στους
προσφεάροντες5 ήά  στον άνάά δοχο τά στοιχειάά των υπήρεσιωά ν ήά  άποφάινοά μενων οργάά νων, τά οποιάά
κάτάά  τον  νοά μο  άποτελουά ν  κάθολικοά  διάά δοχο  των  εν  λοάγω  οργάά νων  που  υπεισεάρχοντάι  στά
δικάιωά μάτά κάι υποχρεωά σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τά εάγγράφά τής  συά μβάσής κάτάά  τήν  εάννοιά  τής  περιπτ.  14 τής  πάρ.  1  του  άά ρθρου  2  του ν.
4412/2016, γιά τον πάροά ντά ήλεκτρονικοά  διάγωνισμοά , ειάνάι τά άκοά λουθά :
ά) ή πάρουά σά διάκήά ρυξή,
β) το Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο Έγγράφο Συά μβάσής (ΕΕΕΣ)6  
γ)το  εάντυπο  οικονομικήά ς  προσφοράά ς,  οά πως  πάράά γετάι  άποά  τήν  ειδικήά  ήλεκτρονικήά  φοά ρμά  του
υποσυστήά μάτος,
δ) ο προυϋ πολογισμοά ς δήμοπράά τήσής, 
ε) το τιμολοάγιο δήμοπράά τήσής, 
στ) ή ειδικήά  συγγράφήά  υποχρεωά σεων,
ζ) ή τεχνικήά  συγγράφήά  υποχρεωά σεων 
ή) το τευά χος συμπλήρωμάτικωά ν τεχνικωά ν προδιάγράφωά ν,
θ) το υποά δειγμά ….7

ι) το τευά χος τεχνικήά ς περιγράφήά ς,
ιά) ή τεχνικήά  μελεάτή,
ιβ)τυχοά ν συμπλήρωμάτικεάς πλήροφοριάες κάι διευκρινιάσεις που θά πάράσχεθουά ν άποά  τήν άνάθεάτουσά
άρχήά   επιά οά λων των άνωτεάρω
ιγ) ............................8
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2.2 Προσφεάρετάι  ελευά θερή,  πλήά ρής,  άά μεσή  κάι  δωρεάά ν  ήλεκτρονικήά  προά σβάσή  στά  εάγγράφά  τής
συά μβάσής9 στον  ειδικοά ,  δήμοά σιά  προσβάά σιμο,  χωά ρο  “ήλεκτρονικοιά  διάγωνισμοιά”  τής  πυά λής
www.promitheus.gov.gr. 
Στήν  ιστοσελιάδά  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  (www  .  agan  .  gov  .  gr  )  άνάρτάά τάι  σχετικήά  ενήμεάρωσή  με
άνάφοράά  στον συστήμικοά  άριθμοά  διάγωνισμουά  κάι διάσυά νδεσή στον άνωτεάρω ψήφιάκοά  χωά ρο του
«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Κάά θε  ειάδους  επικοινωνιάά  κάι  άντάλλάγήά  πλήροφοριωά ν  πράγμάτοποιειάτάι  μεάσω  τής  διάδικτυάκήά ς
πυά λής www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

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

2.3 Εφοά σον εάχουν ζήτήθειά εγκάιάρως, ήά τοι εάως τήν 17 Ιάνουάριάου 2022 (17-01-2022)12  ή άνάθεάτουσά
άρχήά  πάρεάχει  σε  οά λους τους προσφεάροντες που συμμετεάχουν στή διάδικάσιάά  συά νάψής συά μβάσής
συμπλήρωμάτικεάς  πλήροφοριάες  σχετικάά  με  τά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής,  το  άργοά τερο  στις  21
Ιάνουάριάου 2022 (21-01-2022)13

Απάντήά σεις  σε  τυχοά ν  διευκρινιάσεις  που  ζήτήθουά ν,  άνάρτωά ντάι  στον  δήμοά σιά  προσβάά σιμο
ήλεκτρονικοά  χωά ρο  του  διάγωνισμουά  στήν  προάνάφεροά μενή  πυά λή  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μάζιά  με  τά  υποά λοιπά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  προς  ενήμεάρωσή  των
ενδιάφεροά μενων οικονομικωά ν φορεάων, οι οποιάοι ειάνάι υποχρεωμεάνοι νά ενήμερωά νοντάι με δικήά  τους
ευθυά νή μεάσά άποά  τον υποά ψή ήλεκτρονικοά  χωά ρο.

Η άνάθεάτουσά άρχήά  πάράτειάνει  τήν προθεσμιάά  πάράλάβήά ς  των προσφορωά ν,  ουά τως ωά στε  οά λοι  οι
ενδιάφεροά μενοι  οικονομικοιά  φορειάς  νά  μπορουά ν  νά  λάά βουν  γνωά σή  οά λων  των  άνάγκάιάων
πλήροφοριωά ν γιά τήν κάτάά ρτισή των προσφορωά ν στις άκοά λουθες περιπτωά σεις:

α) οά τάν,  γιά  οποιονδήά ποτε  λοάγο,  προά σθετες  πλήροφοριάες,  άν  κάι  ζήτήά θήκάν άποά  τον  οικονομικοά
φορεάά εάγκάιρά, δεν εάχουν πάράσχεθειά το άργοά τερο τεάσσερις (4) ήμεάρες πριν άποά  τήν προθεσμιάά που
οριάζετάι γιά τήν πάράλάβήά  των προσφορωά ν, 

β) οά τάν τά εάγγράφά τής συά μβάσής υφιάστάντάι σήμάντικεάς άλλάγεάς. 

Η διάά ρκειά τής πάράά τάσής θά ειάνάι άνάά λογή με τή σπουδάιοά τήτά των πλήροφοριωά ν που ζήτήά θήκάν ήά
των άλλάγωά ν.

Ότάν  οι  προά σθετες  πλήροφοριάες  δεν  εάχουν  ζήτήθειά  εάγκάιρά  ήά  δεν  εάχουν  σήμάσιάά  γιά  τήν
προετοιμάσιάά  κάτάά λλήλων προσφορωά ν,  ή  πάράά τάσή  τής  προθεσμιάάς  ενάποά κειτάι  στή  διάκριτικήά
ευχεάρειά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς.

2.4 Τροποποιάήσή των οά ρων τής διάγωνιστικήά ς διάδικάσιάάς (πχ άλλάγήά /μετάά θεσή τής κάτάλήκτικήά ς
ήμερομήνιάάς υποβολήά ς προσφορωά ν,  κάθωά ς κάι σήμάντικεάς  άλλάγεάς  των εγγράά φων τής συά μβάσής,
συά μφωνά με τήν προήγουά μενή πάράά γράφο), δήμοσιευά οντάι στο ΚΗΜΔΗΣ14.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοιά φορειάς δεσμευά οντάι οά τι:
α) τήρουά ν κάι θά εξάκολουθήά σουν νά τήρουά ν κάτάά  τήν εκτεάλεσή τής συά μβάσής, εφοά σον επιλεγουά ν,
τις υποχρεωά σεις τους που άπορρεάουν άποά  τις διάτάά ξεις τής περιβάλλοντικήά ς, κοινωνικοάσφάλιστικήά ς
κάι  εργάτικήά ς  νομοθεσιάάς,  που  εάχουν  θεσπιστειά  με  το  διάκάιο  τής  Ένωσής,  το  εθνικοά  διάκάιο,
συλλογικεάς συμβάά σεις ήά  διεθνειάς διάτάά ξεις περιβάλλοντικουά ,  κοινωνικουά  κάι εργάτικουά  δικάιάου,  οι
οποιάες άπάριθμουά ντάι στο Πάράά ρτήμά Χ του Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016. Η τήά ρήσή των εν
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λοάγω υποχρεωά σεων ελεάγχετάι κάι βεβάιωά νετάι άποά  τά οά ργάνά που επιβλεάπουν τήν εκτεάλεσή των
δήμοσιάων συμβάά σεων κάι τις άρμοά διες δήμοά σιες άρχεάς κάι υπήρεσιάες που ενεργουά ν εντοά ς των οριάων
τής ευθυά νής κάι τής άρμοδιοά τήτάά ς τους 15,

β) δεν  θά ενεργήά σουν άθεάμιτά,  πάράά νομά ήά  κάτάχρήστικάά  κάθ΄  οά λή  τή διάά ρκειά  τής διάδικάσιάάς
άνάά θεσής, άλλάά  κάι κάτάά  το στάά διο εκτεάλεσής τής συά μβάσής, εφοά σον επιλεγουά ν κάι

γ) λάμβάά νουν τά κάτάά λλήλά μεάτρά γιά νά διάφυλάά ξουν τήν εμπιστευτικοά τήτά των πλήροφοριωά ν που
εάχουν χάράκτήρισθειά ως τεάτοιες άποά  τήν άνάθεάτουσά άρχήά .

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οι  προσφορεάς   υποβάά λλοντάι  άποά  τους  ενδιάφερομεάνους  ήλεκτρονικάά ,  μεάσω  τής
διάδικτυάκήά ς  πυά λής  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  μεάχρι  τήν  κάτάλήκτικήά
ήμερομήνιάά  κάι  ωά ρά  που  οριάζετάι  στο  άά ρθρο  18  τής  πάρουά σάς  διάκήά ρυξής,  σε  ήλεκτρονικοά
φάά κελο  του  υποσυστήά μάτος  «ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  κάι  υπογράά φοντάι,  τουλάά χιστον,   με
προήγμεάνή  ήλεκτρονικήά  υπογράφήά ,  ή  οποιάά  υποστήριάζετάι  άποά  άνάγνωρισμεάνο  (εγκεκριμεάνο)
πιστοποιήτικοά , συά μφωνά με τήν πάρ. 2 του άά ρθρου 37 του ν. 4412/2016. 16  

Γιά τή συμμετοχήά  στήν πάρουά σά διάδικάσιάά οι ενδιάφεροά μενοι οικονομικοιά  φορειάς άκολουθουά ν  τή
διάδικάσιάά εγγράφήά ς του άά ρθρου 5 πάρ. 1.2 εάως 1.4 τής Κοινήά ς Υπουργικήά ς Αποά φάσής  «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 εάνωσή οικονομικωά ν φορεάων υποβάά λλει κοινήά  προσφοράά , ή οποιάά υποχρεωτικάά  υπογράά φετάι,
συά μφωνά με τά άνωτεάρω, ειάτε άποά  οά λους τους οικονομικουά ς φορειάς που άποτελουά ν τήν εάνωσή,
ειάτε άποά  εκπροά σωποά  τους, νομιάμως εξουσιοδοτήμεάνο. Στήν προσφοράά ,  προσδιοριάζετάι ή εάκτάσή
κάι το ειάδος τής συμμετοχήά ς του κάά θε μεάλους τής εάνωσής, συμπεριλάμβάνομεάνής τής κάτάνομήά ς
άμοιβήά ς  μετάξυά  τους,   κάθωά ς  κάι  ο  εκπροά σωπος/συντονιστήά ς  άυτήά ς.  Η  εν  λοά γω  δήά λωσή
περιλάμβάά νετάι  ειάτε  στο ΕΕΕΣ (Μεάρος ΙΙ.  Ενοά τήτά Α) ειάτε  στή συνοδευτικήά  υπευά θυνή δήά λωσή
που δυά νάτάι νά υποβάά λλουν τά μεάλή τής εάνωσής.

3.2 Στον ήλεκτρονικοά  φάά κελο προσφοράά ς περιεάχοντάι:

 (ά) εάνάς (υπο)φάά κελος με τήν εάνδειξή «Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς».
 (β)  εάνάς (υπο)φάά κελος με τήν εάνδειξή  «Οικονομικήά  Προσφοράά ».

3.3 Αποά  τον προσφεάροντά σήμάιάνοντάι, με χρήά σή του σχετικουά  πεδιάου του υποσυστήά μάτος, κάτάά  τήν
συά ντάξή τής προσφοράά ς,  τά στοιχειάά  εκειάνά που εάχουν εμπιστευτικοά  χάράκτήά ρά,  συά μφωνά με τά
οριζοά μενά στο άά ρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στήν περιάπτωσή άυτήά , ο προσφεάρων υποβάά λει στον οικειάο  (υπο)φάά κελο σχετικήά  άιτιολοάγήσή με τή
μορφήά  ψήφιάκάά  υπογεγράμμεάνου άρχειάου pdf, άνάφεάροντάς ρήτάά  οά λες τις σχετικεάς διάτάά ξεις νοά μου ήά
διοικήτικεάς  πράά ξεις  που  επιβάά λλουν  τήν  εμπιστευτικοά τήτά  τής  συγκεκριμεάνής  πλήροφοριάάς,  ως
συνήμμεάνο τής ήλεκτρονικήά ς του προσφοράά ς.  Δεν χάράκτήριάζοντάι ως εμπιστευτικεάς πλήροφοριάες
σχετικάά  με τις τιμεάς μονάά δος, τις προσφεροά μενες ποσοά τήτες κάι τήν οικονομικήά  προσφοράά .  

3.4 Στήν  περιάπτωσή  τής  υποβολήά ς  στοιχειάων  με  χρήά σή  μορφοά τυπου  φάκεάλου  συμπιεσμεάνων
ήλεκτρονικωά ν  άρχειάων  (π.χ.  ήλεκτρονικοά  άρχειάο  με  μορφήά  ZIP),  εκειάνά  τά  οποιάά  επιθυμειά  ο
προσφεάρων νά χάράκτήριάσει ως εμπιστευτικάά , συά μφωνά με τά άνωτεάρω άνάφεροά μενά, θά πρεάπει νά
τά  υποβάά λλει  ως  χωριστάά  ήλεκτρονικάά  άρχειάά  με  μορφήά  Portable  Document  Format  (PDF)  ήά  ως
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χωριστοά  ήλεκτρονικοά  άρχειάο  μορφοά τυπου  φάκεάλου  συμπιεσμεάνων ήλεκτρονικωά ν  άρχειάων  που  νά
περιλάμβάά νει άυτάά .

3.5 Ο  χρήά στής  –  οικονομικοά ς  φορεάάς  υποβάά λλει  τους  άνωτεάρω  (υπο)φάκεάλους  μεάσω  του
υποσυστήά μάτος, οά πως περιγράά φετάι κάτωτεάρω:

α) Τά  στοιχειάά  κάι  δικάιολογήτικάά  που  περιλάμβάά νοντάι  στον  (υπο)φάά κελο  με  τήν  εάνδειξή
«Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς»  ειάνάι τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 24.2 τής πάρουά σάς, υποβάά λλοντάι άποά
τον οικονομικοά  φορεάά ήλεκτρονικάά  σε μορφήά  άρχειάου Portable Document Format (PDF) κάι γιάνοντάι
άποδεκτάά , άνάά  περιάπτωσή, συά μφωνά με τήν πάρ. β του άά ρθρου 4.2.τής πάρουά σάς.

β) Το άργοά τερο πριν άποά  τήν ήμερομήνιάά κάι ωά ρά άποσφράά γισής των προσφορωά ν που οριάζετάι στο
άά ρθρο 18 τής πάρουά σάς, προσκομιάζοντάι στήν Ανάθεάτουσά Αρχήά 17, με ευθυά νή του οικονομικουά  φορεάά
οι πρωτοά τυπες εγγυήά σεις συμμετοχήά ς, πλήν των εγγυήά σεων που εκδιάδοντάι ήλεκτρονικάά ,  άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.18

Οι άνωτεάρω πρωτοά τυπες εγγυήτικεάς επιστολεάς συμμετοχήά ς προσκομιάζοντάι σε κλειστοά  φάά κελο, στον
οποιάο  άνάγράά φετάι  τουλάά χιστον  ο  άποστολεάάς,  τά  στοιχειάά  του  πάροά ντος  διάγωνισμουά  κάι  ως
πάράλήά πτής ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά .

Η προσκοά μισή των πρωτοά τυπων εγγυήά σεων συμμετοχήά ς πράγμάτοποιειάτάι ειάτε με κάτάά θεσή του ως
άά νω  φάκεάλου  στήν  υπήρεσιάά  πρωτοκοά λλου  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  ειάτε  με  τήν  άποστολήά  του
τάχυδρομικωά ς,  επιά  άποδειάξει.  Το  βάά ρος άποά δειξής τής εάγκάιρής προσκοά μισής φεάρει  ο  οικονομικοά ς
φορεάάς.  Το  εμπροά θεσμο  άποδεικνυά ετάι  με  τον  άριθμοά  πρωτοκοά λλου  ειάτε  με  τήν  επιάκλήσή  του
σχετικουά  άποδεικτικουά  άποστολήά ς, άνάά  περιάπτωσή.

Στήν περιάπτωσή που  επιλεγειά  ή   άποστολήά  του φάκεάλου τής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς τάχυδρομικωά ς  ,   ο  
οικονομικοά ς φορεάάς άνάρτάά , εφοά σον δεν διάθεάτει άριθμοά  εάγκάιρής εισάγωγήά ς του φάκεάλου του στο
πρωτοά κολλο τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, το άργοά τερο εάως τήν ήμερομήνιάά κάι ωά ρά άποσφράά γισής των
προσφορωά ν,  μεάσω  τής  λειτουργιάάς  «επικοινωνιάά»,  τά  σχετικοά  άποδεικτικοά  στοιχειάο  προσκοά μισής
(άποδεικτικοά  κάτάά θεσής σε υπήρεσιάες   τάχυδρομειάου - τάχυμετάφορωά ν  ),      προκειμεάνου νά ενήμερωά σει  
τήν  άνάθεάτουσά  άρχήά  περιά  τής  τήά ρήσής  τής  υποχρεάωσήά ς  του  σχετικάά  με  τήν  (εμπροά θεσμή)
προσκοά μισή τής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς του στον πάροά ντά διάγωνισμοά .

γ) Οι προσφεάροντες συντάά σσουν τήν οικονομικήά  τους προσφοράά , συμπλήρωά νοντάς τήν άντιάστοιχή
ειδικήά  ήλεκτρονικήά  φοά ρμά του υποσυστήά μάτος. 

δ) Oι  προσφεάροντες  δυά νάντάι  νά  προβάιάνουν,  μεάσω  των  λειτουργιωά ν  του  υποσυστήά μάτος,  σε
εκτυά πωσή  ελεάγχου  ομάλοά τήτάς  των  επιμεάρους  ποσοστωά ν  εάκπτωσής,  άνάά  ομάά δά  εργάσιωά ν,  στήν
περιάπτωσή υποβολήά ς προσφοράά ς με επιμεάρους ποσοστάά  εάκπτωσής, κάτ’ εφάρμογήά  τής πάρ. 2ά του
άά ρθρου 95 του ν.4412/2016.19

ε) Στή  συνεάχειά,  οι  προσφεάροντες  πάράά γουν  άποά  το  υποσυά στήμά  τά  ήλεκτρονικάά  άρχειάά
[«εκτυπωά σεις» των Δικάιολογήτικωά ν Συμμετοχήά ς  κάι τής Οικονομικήά ς  Προσφοράά ς τους σε μορφήά
άρχειάου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τά  άρχειάά  άυτάά  γιάνοντάι  άποδεκτάά ,  εφοά σον  φεάρουν,
τουλάά χιστον  προήγμεάνή  ήλεκτρονικήά  υπογράφήά ,  ή  οποιάά  υποστήριάζετάι  άποά  άνάγνωρισμεάνο
(εγκεκριμεάνο)  πιστοποιήτικοά  κάι  επισυνάά πτοντάι  στους  άντιάστοιχους  (υπο)φάκεάλους  τής
προσφοράά ς.  Κάτάά  τή  συστήμικήά  υποβολήά  τής  προσφοράά ς  το  υποσυά στήμά  πράγμάτοποιειά
άυτομάτοποιήμεάνους  ελεάγχους  επιβεβάιάωσής  τής  ήλεκτρονικήά ς  προσφοράά ς  σε  σχεάσή  με  τά
πάράχθεάντά ήλεκτρονικάά  άρχειάά (Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς κάι Οικονομικήά  Προσφοράά ) κάι εφοά σον
οι  εάλεγχοι  άυτοιά   άποβουά ν  επιτυχειάς  ή προσφοράά  υποβάά λλετάι  στο υποσυά στήμά.  Διάφορετικάά ,  ή
προσφοράά  δεν υποβάά λλετάι κάι το υποσυά στήμά ενήμερωά νει τους προσφεάροντες με σχετικοά  μήά νυμά
σφάά λμάτος στή διεπάφήά  του χρήά στή των προσφεροά ντων, προκειμεάνου οι τελευτάιάοι νά προβουά ν στις
σχετικεάς ενεάργειες διοά ρθωσής.
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στ) Εφοά σον οι οικονομικοιά  οά ροι δεν εάχουν άποτυπωθειά  στο συά νολοά  τους στις ειδικεάς ήλεκτρονικεάς
φοά ρμες  του  υποσυστήά μάτος,  οι  προσφεάροντες  επισυνάά πτουν   τά  σχετικάά  ήλεκτρονικάά  άρχειάά,
συά μφωνά με  τά άνωτεάρω, στήν  περιάπτωσή ε.20

ζ)  Αποά  το υποσυά στήμά εκδιάδετάι ήλεκτρονικήά  άποά δειξή υποβολήά ς προσφοράά ς, ή οποιάά άποστεάλλετάι
στον οικονομικοά  φορεάά με μήά νυμά ήλεκτρονικουά  τάχυδρομειάου.

Στις περιπτωά σεις που με τήν προσφοράά  υποβάά λλοντάι δήμοά σιά ήά /κάι ιδιωτικάά  εάγγράφά, ειάτε εάχουν
πάράχθειά  άποά  τον ιάδιο τον προσφεάροντά ειάτε άποά  τριάτους, άυτάά  γιάνοντάι άποδεκτάά , άνάά  περιάπτωσή,
συά μφωνά με  τήν πάρ. β του άά ρθρου 4.2.τής πάρουά σάς21 

η) Έως  τήν  ήμεάρά  κάι  ωά ρά  άποσφράά γισής  των  προσφορωά ν  προσκομιάζοντάι,  με  ευθυά νή  του
οικονομικουά  φορεάά, στήν άνάθεάτουσά άρχήά ,  σε εάντυπή μορφήά  κάι σε κλειστοά  φάά κελο, στον οποιάο
άνάγράά φετάι ο άποστολεάάς κάι ως πάράλήά πτής ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  του πάροά ντος διάγωνισμουά ,
τυχοά ν  στοιχειάά  τής  ήλεκτρονικήά ς  προσφοράά ς  του,  ήά τοι  των  υποφάκεάλων  «Δικάιολογήτικάά
Συμμετοχήά ς» κάι «Οικονομικήά  Προσφοράά », τά οποιάά άπάιτειάτάι νά προσκομισθουά ν σε πρωτοά τυπά ήά
άκριβήά  άντιάγράφά22.

Τεάτοιά στοιχειάά κάι δικάιολογήτικάά  ενδεικτικάά  ειάνάι :

i)  ή  πρωτοά τυπή  εγγυήτικήά  επιστολήά  συμμετοχήά ς,  πλήν  των  περιπτωά σεων  που  άυτήά  εκδιάδετάι
ήλεκτρονικάά ,  άά λλως  ή  προσφοράά  άπορριάπτετάι  ως  άπάράά δεκτή,  συά μφωνά  με  τά  ειδικοά τερά
οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.1. γ) τής πάρουά σάς,

ii)  άυτάά  που  δεν υπάά γοντάι  στις  διάτάά ξεις  του  άά ρθρου 11  πάρ.  2  του  ν.  2690/1999,  (ενδεικτικάά
συμβολάιογράφικεάς εάνορκες βεβάιωά σεις ήά  λοιπάά  συμβολάιογράφικάά  εάγγράφά),

iii)  ιδιωτικάά  εάγγράφά τά οποιάά δεν  εάχουν επικυρωθειά  άποά  δικήγοά ρο ήά  δεν φεάρουν θεωά ρήσή άποά
υπήρεσιάες  κάι  φορειάς  τής  περιάπτωσής  ά  τής  πάρ.  2  του  άά ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ήά  δεν
συνοδευά οντάι άποά  υπευά θυνή δήά λωσή γιά τήν άκριάβειάά  τους, κάθωά ς κάι

iv)  άλλοδάπάά  δήμοά σιά  εάντυπά  εάγγράφά  που  φεάρουν  τήν  επισήμειάωσή  τής  Χάά γής  (Apostille),  ήά
προξενικήά  θεωά ρήσή κάι δεν εάχουν επικυρωθειά  άποά  δικήγοά ρο. 

Σε περιάπτωσή μή υποβολήά ς ενοά ς ήά  περισσοά τερων άποά  τά ως άά νω στοιχειάά κάι δικάιολογήτικάά  που
υποβάά λλοντάι  σε  εάντυπή  μορφήά ,  πλήν  τής  πρωτοά τυπής  εγγυά ήσής  συμμετοχήά ς,  δυά νάτάι  νά
συμπλήρωά νοντάι κάι νά υποβάά λλοντάι συά μφωνά με το άά ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφεάροντες  δυά νάντάι  νά  ζήτήά σουν  τήν  άποά συρσή  υποβλήθειάσάς  προσφοράά ς,  πριν  τήν
κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά υποβολήά ς των προσφορωά ν, με εάγγράφο άιάτήμά τους προς τήν άνάθεάτουσά
άρχήά ,  σε  μορφήά  ήλεκτρονικουά  άρχειάου  Portable Document Format (PDF)23 που  υποβάά λλετάι
συά μφωνά με τις περ. ii) ήά  iv)  τής πάρ. β του άά ρθρου 4.2. τής πάρουά σάς,24  μεάσω τής λειτουργικοά τήτάς
«Επικοινωνιάά»  του  υποσυστήά μάτος.  Πιστοποιήμεάνος  χρήά στής  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς,  χωριάς  νά
άπάιτειάτάι  άποά φάσή  τής  τελευτάιάάς,  προβάιάνει  στήν  άποά ρριψή  τής  σχετικήά ς  ήλεκτρονικήά ς
προσφοράά ς στο υποσυά στήμά πριν τήν κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά υποβολήά ς τής προσφοράά ς. Κάτοά πιν, ο
οικονομικοά ς  φορεάάς  δυά νάτάι  νά  υποβάά λει  εκ  νεάου  προσφοράά  μεάσω  του  υποσυστήά μάτος  εάως  τήν
κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά υποβολήά ς  των προσφορωά 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) Μετάά  τήν  κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά  υποβολήά ς  προσφορωά ν,  οά πως  οριάζετάι  στο  άά ρθρο  18  τής
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πάρουά σάς, κάι πριν άποά  τήν ήλεκτρονικήά  άποσφράά γισή, πιστοποιήμεάνος χρήά στής τής Ανάθεάτουσάς
Αρχήά ς μετάβιβάά ζει  τήν άρμοδιοά τήτά διάχειάρισής του ήλεκτρονικουά  διάγωνισμουά  σε πιστοποιήμεάνο
χρήά στή τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά .

β) Η  άνάθεάτουσά  άρχήά  διάβιβάά ζει  στον  Προά εδρο  τής  Επιτροπήά ς  Διάγωνισμουά  τους  κλειστουά ς
φάκεάλους  με  τις  πρωτοά τυπες  εγγυήά σεις  συμμετοχήά ς,  που  εάχουν  προσκομιστειά,  πριν  άποά  τήν
ήμερομήνιάά  κάι  ωά ρά  άποσφράά γισής  των  προσφορωά ν  που  οριάζετάι,  ομοιάως,  στο  άά ρθρο  18  τής
πάρουά σάς.  

Η Επιτροπήά  Διάγωνισμουά 25, κάτάά  τήν ήμερομήνιάά κάι ωά ρά που οριάζετάι στο άά ρθρο 18, προβάιάνει σε
ήλεκτρονικήά  άποσφράά γισή  του  υποφάκεάλου  «Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς»  κάι  του  υποφάκεάλου
“Οικονομικήά  Προσφοράά ”,  χωριάς  νά  πάρεάχει  στους  προσφεάροντες  προά σβάσή  στά  υποβλήθεάντά
δικάιολογήτικάά  συμμετοχήά ς ήά  στις υποβλήθειάσες οικονομικεάς προσφορεάς.

γ) Μετάά  τήν ως άά νω άποσφράά γισή, κάι πριν άποά  τήν εάκδοσή οποιάσδήά ποτε άποά φάσής σχετικάά  με τήν
άξιολοάγήσή  των  προσφορωά ν  τής  πάρουά σάς,  ή  Επιτροπήά  Διάγωνισμουά ,  προβάιάνει  στις  άκοά λουθες
ενεάργειες26:

(i) άνάρτάά  στον ήλεκτρονικοά  χωά ρο «Συνήμμεάνά Ηλεκτρονικουά  Διάγωνισμουά », τον σχετικοά  κάτάά λογο
προσφεροά ντων, οά πως άυτοά ς πάράά γετάι άποά  το υποσυά στήμά, με δικάιάωμά προά σβάσής μοά νον στους
προσφεάροντες, 

ii)  ελεάγχει  εάά ν  προσκομιάστήκάν  οι  άπάιτουά μενες  πρωτοά τυπες  εγγυήτικεάς  επιστολεάς  συμμετοχήά ς
συά μφωνά με τήν πάρ. 3.5 περ. β του άά ρθρου 3 τής πάρουά σάς.  Η προσφοράά  οικονομικουά  φορεάά που
πάρεάλειψε ειάτε  νά προσκομιάσει  τήν άπάιτουά μενή πρωτοά τυπή εγγυά ήσή συμμετοχήά ς,  σε περιάπτωσή
υποβολήά ς εάγχάρτής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς, ειάτε νά υποβάά λει τήν άπάιτουά μενή εγγυά ήσή ήλεκτρονικήά ς
εάκδοσής στον οικειάο ήλεκτρονικοά  (υποά )-φάά κελο μεάχρι τήν κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά υποβολήά ς των
προσφορωά ν, άπορριάπτετάι ως άπάράά δεκτή, μετάά  άποά  γνωά μή τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά ,  ή οποιάά
συντάά σσει  πράκτικοά ,  στο  οποιάο  περιλάμβάά νοντάι  τά  άποτελεάσμάτά  του  άνωτεάρω  ελεάγχου  κάι
υποβάά λλει  στήν  άνάθεάτουσά  άρχήά  το  σχετικοά  ήλεκτρονικοά  άρχειάο,  ως  “εσωτερικοά ”,  μεάσω  τής
λειτουργιάάς “επικοινωνιάά” του υποσυστήά μάτος, προς εάγκρισή γιά τή λήά ψή άποά φάσής άποά ρριψής τής
προσφοράά ς, συά μφωνά με τήν πάρ. 1 του άά ρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μετάά  τήν εάκδοσή τής άποά φάσής εάγκρισής του άνωτεάρω πράκτικουά  γιά τήν άποά ρριψή τής προσφοράά ς,
ή άνάθεάτουσά άρχήά  κοινοποιειά τήν άποά φάσή σε οά λους τους προσφεάροντες.
Η  άποά φάσή  άποά ρριψής  τής  προσφοράά ς  εκδιάδετάι  πριν  άποά  τήν  εάκδοσή  οποιάσδήά ποτε  άά λλής
άποά φάσής σχετικάά  με τήν άξιολοάγήσή των προσφορωά ν τής πάρουά σάς διάδικάσιάάς.27 

iii)  Στή  συνεάχειά  διάβιβάά ζει  τον  σχετικοά  κάτάά λογο  προσφεροά ντων,  κάτάά  σειράά  μειοδοσιάάς,  στήν
άνάθεάτουσά  άρχήά  κάι  στους  προσφεάροντες,  προκειμεάνου  νά  λάά βουν  γνωά σή  κάι  άνάρτάά  στον
ήλεκτρονικοά  χωά ρο  «Συνήμμεάνά  Ηλεκτρονικουά  Διάγωνισμουά »,  τον  ως άά νω  κάτάά λογο,  με  δικάιάωμά
προά σβάσής μοά νο στους προσφεάροντες.

δ) Ακολουά θως, ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  προβάιάνει, κάτάά  σειράά  μειοδοσιάάς, σε εάλεγχο τής ολοάγράφής
κάι άριθμήτικήά ς άνάγράφήά ς των επιμεάρους ποσοστωά ν εάκπτωσής  κάι τής ομάλήά ς μετάξυά  τους σχεάσής,
βάά σει τής πάράγωγήά ς σχετικουά  ψήφιάκουά  άρχειάου, μεάσά άποά  το υποσυά στήμά. 
Γιά τήν εφάρμογήά  του ελεάγχου ομάλοά τήτάς, χρήσιμοποιειάτάι άποά  τήν Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  ή μεάσή
εάκπτωσή προσφοράά ς (Εμ), συά μφωνά με τά οριζοά μενά στά άά ρθρά 95 κάι 98 του ν. 4412/2016 

ε) Όλες οι οικονομικεάς προσφορεάς, μετάά  τις τυχοά ν άνάγκάιάες διορθωά σεις, κάτάχωριάζοντάι, κάτάά  τή
σειράά  μειοδοσιάάς, στο πράκτικοά  τής επιτροπήά ς. 

στ) Στή συνεάχειά, ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , τήν ιάδιά ήμεάρά, ελεάγχει τά δικάιολογήτικάά  συμμετοχήά ς
του άά ρθρου 24.2 τής πάρουά σάς, κάτάά  τή σειράά  τής μειοδοσιάάς, άρχιάζοντάς άποά  τον πρωά το μειοδοά τή.
Αν ή ολοκλήά ρωσή του ελεάγχου άυτουά  δεν ειάνάι δυνάτήά  τήν ιάδιά μεάρά, λοάγω του μεγάά λου άριθμουά  των
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προσφορωά ν, ελεάγχοντάι τουλάά χιστον οι δεάκά (10) πρωά τες κάτάά  σειράά  μειοδοσιάάς. Στήν περιάπτωσή
άυτήά   ή διάδικάσιάά συνεχιάζετάι τις εποά μενες εργάά σιμες ήμεάρες28.

ζ) Η Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , πάράά λλήλά με τις ως άά νω ενεάργειες, επικοινωνειά  με τους εκδοά τες που
άνάγράά φοντάι στις υποβλήθειάσες εγγυήτικεάς επιστολεάς, προκειμεάνου νά διάπιστωά σει τήν εγκυροά τήτάά
τους.29 Αν  διάπιστωθειά  πλάστοά τήτά  εγγυήτικήά ς  επιστολήά ς,  ο  υποψήά φιος  άποκλειάετάι  άποά  τον
διάγωνισμοά , υποβάά λλετάι μήνυτήά ριά άνάφοράά  στον άρμοά διο εισάγγελεάά. 

η) Η  περιγράφοά μενή  διάδικάσιάά  κάτάχωρειάτάι  στο  πράκτικοά  τής  Επιτροπήά ς  Διάγωνισμουά  ήά  σε
πάράά ρτήμάά  του, που υπογράά φετάι άποά  τον Προά εδρο κάι τά μεάλή 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 άνάθεάτουσά άρχήά  δυά νάτάι νά κριάνει οά τι συνιστουά ν άσυνήά θιστά χάμήλεάς προσφορεάς κάι προσφορεάς 
με μικροά τερή ήά  κάθοά λου άποά κλισή άποά  το ως άά νω οά ριο.30

Στις  πάράπάά νω  περιπτωά 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 άποά  τήν  κοινοποιάήσή  τής  σχετικήά ς  προά σκλήσής,  ή  οποιάά
άποστεάλλετάι μεάσω τής λειτουργιάάς «Επικοινωνιάά» του υποσυστήά μάτος. 

Αν οικονομικοά ς φορεάάς δεν άντάποκριθειά  στή σχετικήά  προά σκλήσή τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς εντοά ς τής
άά νω προθεσμιάάς κάι δεν υποβάά λλει εξήγήά σεις,  ή προσφοράά  του άπορριάπτετάι ως μή κάνονικήά  κάι
κάτάπιάπτει  υπεάρ  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  ή  εγγυήτικήά  επιστολήά  συμμετοχήά ς.  Αν  οι  εξήγήά σεις  δεν
γιάνουν  άποδεκτεάς,  ή  προσφοράά  άπορριάπτετάι,  ωστοά σο  δεν  κάτάπιάπτει  ή  εγγυήτικήά  επιστολήά
συμμετοχήά ς.

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα,  οι  οποιάες υποβάά λλοντάι,  ομοιάως,  μεάσω τής
λειτουργιάάς  «  Επικοινωνιάά»,  ιδίως  ως  προς  τον  προσδιορισμό  οικονομικών  μεγεθών,  με  τις
οποιάες  ο  προσφεάρων διάμοά ρφωσε τήν  προσφοράά  του,  αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες  και
τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορουά ν νά μετάβλήθουά ν κάθ’ οά λή τή διάά ρκειά εκτεάλεσής
τής συά μβάσής.

Κάτάά  τά λοιπάά  εφάρμοά ζοντάι τά άνάλυτικάά  άνάφεροά μενά στά άά ρθρά 88 κάι 89 του ν. 4412/2016

Η Επιτροπήά  Διάγωνισμουά  ολοκλήρωά νει τή συά ντάξή του σχετικουά  πράκτικουά  με το άποτεάλεσμά τής
διάδικάσιάάς, με το οποιάο εισήγειάτάι τήν άνάά θεσή τής συά μβάσής στον μειοδοά τή (ήά  τή μάτάιάωσή τής
διάδικάσιάάς), κάι υποβάά λλει στήν άνάθεάτουσά άρχήά  το σχετικοά  ήλεκτρονικοά  άρχειάο, ως “εσωτερικοά ”,
προς  εάγκρισή, μετάβιβάά ζοντάς  πάράά λλήλά  ξάνάά  τήν  άρμοδιοά τήτά  διάχειάρισής  του  ήλεκτρονικουά
διάγωνισμουά  στον άρμοά διο πιστοποιήμεάνο χρήά στή τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς. 

Η άποδοχήά  ήά  άποά ρριψή των εξήγήά σεων των οικονομικωά ν φορεάων, κάτοά πιν γνωά μής τής Επιτροπήά ς
Διάγωνισμουά 31,  ή οποιάά περιλάμβάά νετάι στο ως άά νω πράκτικοά ,  ενσωμάτωά νετάι στήν άποά φάσή τής
εποά μενής περιάπτωσής (θ). Γιά τήν εξεάτάσή των εξήγήά σεων δυά νάτάι νά συγκροτουά ντάι κάι εάκτάκτες
επιτροπεάς ήά  ομάά δες εργάσιάάς, κάτάά  τά οριζοά μενά στήν πάρ. 3 του άά ρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στή συνεάχειά, ή άνάθεάτουσά άρχήά  κοινοποιειά τήν άποά φάσή εάγκρισής του πράκτικουά  σε οά λους τους
προσφεάροντες,  εκτοά ς  άποά  εκειάνους,  οποιάοι  άποκλειάστήκάν  οριστικάά ,  λοάγω  μή  υποβολήά ς  ήά
προσκοά μισής τής πρωτοά τυπής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς, συά μφωνά με τήν περιάπτωσή (γ) τής πάρουά σάς
πάράγράά φου  4.1  κάι  πάρεάχει  προά σβάσή  στά  υποβλήθεάντά  δικάιολογήτικάά  συμμετοχήά ς  κάι  στις
οικονομικεάς προσφορεάς των λοιπωά ν προσφεροά ντων. Κάτάά  τής άποά φάσής άυτήά ς χωρειά  προδικάστικήά
προσφυγήά , κάτάά  τά οριζοά μενά στήν πάράά γράφο 4.3 τής πάρουά σής.
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ι) Επισήμάιάνετάι, τεάλος, οά τι, σε περιάπτωσή που οι προσφορεάς εάχουν τήν ιάδιά άκριβωά ς τιμήά  (ισοά τιμες),
ή άνάθεάτουσά άρχήά  επιλεάγει τον (προσωρινοά ) άνάά δοχο με κλήά ρωσή μετάξυά  των οικονομικωά ν φορεάων
που  υπεάβάλάν ισοά τιμες  προσφορεάς.  Η  κλήά ρωσή  γιάνετάι  ενωά πιον  τής  Επιτροπήά ς  Διάγωνισμουά  κάι
πάρουσιάά των οικονομικωά ν φορεάων που υπεάβάλάν τις ισοά τιμες προσφορεάς, σε ήμεάρά κάι ωά ρά που θά
τους γνωστοποιήθειά  μεάσω τής λειτουργικοά τήτάς “επικοινωνιάά” του υποσυστήά μάτος.
Τά άποτελεάσμάτά τής ως άά νω κλήά ρωσής ενσωμάτωά νοντάι, ομοιάως, στήν άποά φάσή τής προήγουά μενής
περιάπτωσής (θ).

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

α) Μετάά  άποά  τήν  άξιολοάγήσή  των  προσφορωά ν,  ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  προσκάλειά,  στο  πλάιάσιο  τής
πάρουά σάς  ήλεκτρονικήά ς  διάδικάσιάάς  συά νάψής  συά μβάσής  κάι  μεάσω  τής  λειτουργικοά τήτάς  τής
«Επικοινωνιάάς», τον προσωρινοά  άνάά δοχο νά υποβάά λει εντοά ς προθεσμιάάς δεάκά (10) ήμερωά ν 32 άποά  τήν
κοινοποιάήσή  τής  σχετικήά ς  εάγγράφής  ειδοποιάήσής  σε  άυτοά ν τά  προβλεποά μενά,  στο  άά ρθρο  23  τής
πάρουά σάς, άποδεικτικάά  μεάσά (δικάιολογήτικάά  προσωρινουά  άνάδοάχου) κάι τά άποδεικτικάά  εάγγράφά
νομιμοποιάήσής.33 Ο  προσωρινοά ς  άνάά δοχος  δυά νάτάι  νά  υποβάά λει,  εντοά ς  τής  ως  άά νω  προθεσμιάάς,
άιάτήμά, προς τήν άνάθεάτουσά άρχήά , γιά πάράά τάσήά  τής, συνοδευοά μενο άποά  άποδεικτικάά  εάγγράφά περιά
άιάτήσής χορήά γήσής δικάιολογήτικωά ν προσωρινουά  άνάδοάχου.  Στήν περιάπτωσή άυτήά  ή  άνάθεάτουσά
άρχήά  πάράτειάνει τήν προθεσμιάά υποβολήά ς άυτωά ν, γιά οά σο χροά νο άπάιτήθειά γιά τή χορήά γήσήά  τους άποά
τις άρμοά διες δήμοά σιες άρχεάς. 

β) Τά  δικάιολογήτικάά  του  προσωρινουά  άνάδοάχου  υποβάά λλοντάι  άποά  τον  οικονομικοά  φορεάά
ήλεκτρονικάά , μεάσω τής λειτουργικοά τήτάς τής «Επικοινωνιάάς» στήν άνάθεάτουσά άρχήά , δεν άπάιτειάτάι
νά  προσκομισθουά ν  κάι  σε  εάντυπή  μορφήά  κάι  γιάνοντάι  άποδεκτάά ,  άνάά  περιάπτωσή,  εφοά σον
υποβάά λλοντάι, συά μφωνά με τά προβλεποά μενά στις διάτάά ξεις: 

i) ειάτε των άά ρθρων 13, 14 κάι 28 του ν.  4727/2020 περιά  ήλεκτρονικωά ν δήμοσιάων εγγράά φων που
φεάρουν  ήλεκτρονικήά  υπογράφήά  ήά  σφράγιάδά,  κάι,  εφοά σον  προά κειτάι  γιά  άλλοδάπάά  δήμοά σιά
ήλεκτρονικάά  εάγγράφά, εάά ν φεάρουν επισήμειάωσή e-Apostille 

ii)  ειάτε  των άά ρθρων 15  κάι  2734 του  ν.  4727/2020 περιά  ήλεκτρονικωά ν  ιδιωτικωά ν  εγγράά φων που
φεάρουν ήλεκτρονικήά  υπογράφήά  ήά  σφράγιάδά

iii) ειάτε του άά ρθρου 11 του ν. 2690/1999, οά πως ισχυά ει περιά  βεβάιάωσής του γνήσιάου τής υπογράφήά ς-
επικυά ρωσής των άντιγράά φων

iv) ειάτε  τής πάρ. 2 του άά ρθρου 3735 του ν.  4412/2016, περιά  χρήά σής ήλεκτρονικωά ν υπογράφωά ν σε
ήλεκτρονικεάς διάδικάσιάες δήμοσιάων συμβάά σεων,  
 
v) ειάτε τής πάρ. 13 του άά ρθρου 80 του ν.4412/2016, περιά  συνυποβολήά ς υπευά θυνής δήά λωσής στήν
περιάπτωσή άπλήά ς φωτοτυπιάάς ιδιωτικωά ν εγγράά φων36. 

Επιπλεάον δεν προσκομιάζοντάι σε εάντυπή μορφήά  τά ΦΕΚ κάι ενήμερωτικάά  κάι τεχνικάά  φυλλάά διά κάι
άά λλά  εάντυπά,  ετάιρικάά  ήά  μή,  με  ειδικοά  τεχνικοά  περιεχοά μενο,  δήλάδήά  εάντυπά  με  άμιγωά ς  τεχνικάά
χάράκτήριστικάά , οά πως άριθμουά ς, άποδοά σεις σε διεθνειάς μονάά δες, μάθήμάτικουά ς τυά πους κάι σχεάδιά.

Τά ως άά νω στοιχειάά κάι δικάιολογήτικάά  κάτάχωριάζοντάι άποά  άυτοά ν σε μορφήά  ήλεκτρονικωά ν άρχειάων
με μορφοά τυπο PDF. 37 

β.1) Εντοά ς τής προθεσμιάάς υποβολήά ς των δικάιολογήτικωά ν κάτάκυά ρωσής και το αργότερο έως την
τρίτη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  τους,
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προσκομιάζοντάι με ευθυά νή του οικονομικουά  φορεάά, στήν άνάθεάτουσά άρχήά , σε εάντυπή μορφήά  κάι σε
κλειστοά  φάά κελο,  στον  οποιάο  άνάγράά φετάι  ο  άποστολεάάς,  τά  στοιχειάά  του  διάγωνισμουά  κάι  ως
πάράλήά πτής ή Επιτροπήά , τά στοιχειάά κάι δικάιολογήτικάά , τά οποιάά άπάιτειάτάι νά προσκομισθουά ν σε
εάντυπή μορφήά  (ως πρωτοά τυπά ήά  άκριβήά  άντιάγράφά).38

Τεάτοιά στοιχειάά κάι δικάιολογήτικάά  ενδεικτικάά  ειάνάι :

i)  άυτάά  που δεν υπάά γοντάι  στις  διάτάά ξεις  του άά ρθρου 11 πάρ.  2  του ν.  2690/1999,  οά πως ισχυά ει,
(ενδεικτικάά  συμβολάιογράφικεάς εάνορκες βεβάιωά σεις ήά  λοιπάά  συμβολάιογράφικάά  εάγγράφά) 

ii)  ιδιωτικάά  εάγγράφά  τά οποιάά  δεν  εάχουν  επικυρωθειά  άποά  δικήγοά ρο  ήά  δεν  φεάρουν  θεωά ρήσή  άποά
υπήρεσιάες  κάι  φορειάς  τής  περιάπτωσής  ά  τής  πάρ.  2  του  άά ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ήά  δεν
συνοδευά οντάι άποά  υπευά θυνή δήά λωσή γιά τήν άκριάβειάά  τους,  κάθωά ς κάι 

iii) τά εάντυπά εάγγράφά που φεάρουν τή Σφράγιάδά τής Χάά γής (Apostille) ήά  προξενικήά  θεωά ρήσή κάι δεν
ειάνάι επικυρωμεάνά άποά  δικήγοά ρο.

Σήμειωά νετάι  οά τι  στά άλλοδάπάά  δήμοά σιά εάγγράφά κάι δικάιολογήτικάά  εφάρμοά ζετάι ή Συνθήά κή τής
Χάά γής τής 5ής.10.1961, που κυρωά θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοά σον συντάά σσοντάι σε κράά τή
που εάχουν προσχωρήά σει στήν ως άά νω Συνθήά κή, άά λλως φεάρουν προξενικήά  θεωά ρήσή. Απάλλάά σσοντάι
άποά  τήν άπάιάτήσή επικυά ρωσής (με Apostille ήά  Προξενικήά  Θεωά ρήσή) άλλοδάπάά  δήμοά σιά εάγγράφά οά τάν
κάλυά πτοντάι άποά  διμερειάς ήά  πολυμερειάς συμφωνιάες που εάχει συνάά ψει ή Ελλάά δά (ενδεικτικάά  «Συά μβάσή
νομικήά ς συνεργάσιάάς μετάξυά  Ελλάά δάς κάι Κυά πρου – 05.03.1984» (κυρωτικοά ς ν.1548/1985, «Συά μβάσή
περιά  άπάλλάγήά ς άπο τήν επικυά ρωσή ορισμεάνων πράά ξεων κάι εγγράά φων – 15.09.1977» (κυρωτικοά ς
ν.4231/2014)).  Επιάσής  άπάλλάά σσοντάι  άποά  τήν  άπάιάτήσή  επικυά ρωσής  ήά  πάροά μοιάς  διάτυά πωσής
δήμοά σιά  εάγγράφά  που  εκδιάδοντάι  άποά  τις  άρχεάς  κράά τους  μεάλους  που  υπάά γοντάι  στον  Κάν  ΕΕ
2016/1191 γιά τήν άπλουά στευσή των άπάιτήά σεων γιά τήν υποβολήά  ορισμεάνων δήμοσιάων εγγράά φων
στήν ΕΕ, οά πως, ενδεικτικάά ,  το λευκοά  ποινικοά  μήτρωά ο, υποά  τον οά ρο οά τι τά σχετικάά  με το γεγονοά ς άυτοά
δήμοά σιά  εάγγράφά  εκδιάδοντάι  γιά  πολιάτή  τής  Ένωσής  άποά  τις  άρχεάς  του  κράά τους  μεάλους  τής
ιθάγεάνειάά ς  του.  Επιάσής,  γιάνοντάι  υποχρεωτικάά  άποδεκτάά  ευκρινήά  φωτοάντιάγράφά εγγράά φων που
εάχουν  εκδοθειά  άποά  άλλοδάπεάς  άρχεάς  κάι  εάχουν  επικυρωθειά  άποά  δικήγοά ρο,  συά μφωνά  με  τά
προβλεποά μενά  στήν  πάρ.  2  περ.  β  του  άά ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κωά δικάς  Διοικήτικήά ς
Διάδικάσιάάς”, οά πως άντικάτάστάά θήκε ως άά νω με το άά ρθρο 1 πάρ.2 του 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 ο προσωρινοά ς άνάά δοχος υποβάά λλει άιάτήμά
προς  τήν  άνάθεάτουσά  άρχήά  γιά  πάράά τάσή  τής  ως  άά νω  προθεσμιάάς,  το  οποιάο  συνοδευά ετάι  με
άποδεικτικάά  εάγγράφά  άποά  τά  οποιάά  νά  άποδεικνυά ετάι  οά τι  εάχει  άιτήθειά  τή  χορήά γήσή  των
δικάιολογήτικωά ν, ή άνάθεάτουσά άρχήά  πάράτειάνει τήν προθεσμιάά υποβολήά ς των δικάιολογήτικωά ν γιά
οά σο χροά νο άπάιτήθειά γιά τή χορήά γήσή των δικάιολογήτικωά ν άποά  τις άρμοά διες δήμοά σιες άρχεάς.
Το πάροά ν εφάρμοά ζετάι άνάλοάγως κάι στις περιπτωά σεις που ή άνάθεάτουσά άρχήά  τυχοά ν ζήτήά σει τήν
προσκοά μισή  δικάιολογήτικωά ν  κάτάά  τή  διάδικάσιάά  άξιολοάγήσής  των  προσφορωά ν  κάι  πριν  άποά  το
στάά διο  κάτάκυά ρωσής,  κάτ’  εφάρμογήά  τής  διάά τάξής  του  άά ρθρου  79  πάράά γράφος  5  εδάά φιο  ά΄  ν.
4412/2016, τήρουμεάνων των άρχωά ν τής ιάσής μετάχειάρισής κάι τής διάφάά νειάς.39

δ) Αν, κάτάά  τον εάλεγχο των υποβλήθεάντων δικάιολογήτικωά ν, διάπιστωθειά οά τι:
i)  τά  στοιχειάά  που  δήλωά θήκάν  με  το  Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο  Έγγράφο  Συά μβάσής  (ΕΕΕΣ),  ειάνάι  εκ
προθεάσεως άπάτήλάά  ήά  οά τι εάχουν υποβλήθειά πλάστάά  άποδεικτικάά  στοιχειάά40    ήά
ii)  άν  δεν  υποβλήθουά ν  στο  προκάθορισμεάνο  χρονικοά  διάά στήμά  τά  άπάιτουά μενά  πρωτοά τυπά  ήά
άντιάγράφά, των πάράπάά νω δικάιολογήτικωά ν, ήά
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iii) άν άποά  τά δικάιολογήτικάά  που προσκομιάσθήκάν νομιάμως κάι εμπροθεάσμως, δεν άποδεικνυά οντάι οι
οά ροι κάι οι προυϋ ποθεάσεις συμμετοχήά ς συά μφωνά με τά άά ρθρά 21, 22 κάι 23 τής πάρουά σάς, 41 

άπορριάπτετάι ή προσφοράά  του προσωρινουά  άνάδοάχου, κάτάπιάπτει υπεάρ τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς ή
εγγυά ήσή συμμετοχήά ς του κάι ή κάτάκυά ρωσή γιάνετάι στον προσφεάροντά που υπεάβάλε τήν άμεάσως
εποά μενή  πλεάον  συμφεάρουσά  άποά  οικονομικήά  άά ποψή  προσφοράά  βάά σει  τής  τιμήά ς,  τήρουμεάνής  τής
άνωτεάρω διάδικάσιάάς.

Σε περιάπτωσή εάγκάιρής κάι προσήά κουσάς ενήμεάρωσής τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς γιά μετάβολεάς στις
προυϋ ποθεάσεις τις  οποιάες ο προσωρινοά ς  άνάά δοχος ειάχε  δήλωά σει  με το Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο  Έγγράφο
Συά μβάσής (ΕΕΕΣ) οά τι πλήροιά κάι οι οποιάες επήά λθάν ήά  γιά τις οποιάες εάλάβε γνωά σή μεάχρι τή συά νάψή τής
συά μβάσής (οψιγενειάς μετάβολεάς),  δεν κάτάπιάπτει υπεάρ τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς ή προσκομισθειάσά,
συά μφωνά με το άά ρθρο 15 τής πάρουά σάς, εγγυά ήσή συμμετοχήά ς.42,.

Αν κάνεάνάς άποά  τους προσφεάροντες δεν υπεάβάλε άλήθήά  ήά  άκριβήά  δήά λωσή, ήά  άν κάνεάνάς άποά  τους
προσφεάροντες δεν προσκομιάζει εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άπάιτουά μενά εάγγράφά κάι δικάιολογήτικάά ,
ήά  άν κάνεάνάς άποά  τους προσφεάροντες δεν άποδειάξει οά τι:  ά) δεν βριάσκετάι σε μιά άποά  τις κάτάστάά σεις
που άνάφεάροντάι στο άά ρθρο 22.Α κάι β) πλήροιά τά σχετικάά  κριτήά ριά επιλογήά ς των άά ρθρων 22.Β εάως
22.Ε, οά πως άυτάά  εάχουν κάθοριστειά στήν πάρουά σά , ή διάδικάσιάά συά νάψής τής συά μβάσής μάτάιωά νετάι.

Η διάδικάσιάά ελεάγχου των ως άά νω δικάιολογήτικωά ν ολοκλήρωά νετάι με τή συά ντάξή πράκτικουά  άποά
τήν Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , στο οποιάο άνάγράά φετάι ή τυχοά ν συμπλήά ρωσή δικάιολογήτικωά ν κάτάά  τά
οριζοά μενά στις πάράγράά φους (ά) κάι (γ) του πάροά ντος άά ρθρου.43 Η Επιτροπήά , στή συνεάχειά,  το κοινο-
ποιειά, μεάσω τής «λειτουργικοά τήτάς τής «Επικοινωνιάάς», στο άποφάινοά μενο οά ργάνο τής άνάθεάτουσάς
άρχήά ς γιά τή λήά ψή άποά φάσής ειάτε κάτάκυά ρωσής τής συά μβάσής ειάτε μάτάιάωσής τής διάδικάσιάάς, άνάά
περιάπτωσή.

Τά άποτελεάσμάτά του ελεάγχου των δικάιολογήτικωά ν του προσωρινουά  άνάδοάχου επικυρωά νοντάι με
τήν άποά φάσή κάτάκυά ρωσής του άά ρθρου 105 ν. 4412/2016,44 ήά τοι με τήν άποά φάσή του προήγουά μενου
εδάφιάου, στήν οποιάά άνάφεάροντάι υποχρεωτικάά  οι προθεσμιάες γιά τήν άνάστολήά  τής συά νάψής συά μβά-
σής, συά μφωνά με τά άά ρθρά 360 εάως 372 του ιδιάου νοά μου.45 

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 κάι  ιδιάως οά σους άποκλειάστήκάν οριστικάά  δυνάά μει  τής πάρ.  1  του άά ρθρου 72 του ν.
4412/2016 κάι τής άντιάστοιχής περ. γ τής πάράγράά φου 4.1 τής πάρουά σάς,46 μεάσω τής λειτουργικοά τή-
τάς τής «Επικοινωνιάάς»,  και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

ε) Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφοά σον  συντρεάξουν  οι  άκοά λουθες
προυϋ ποθεάσεις:47

i. ή άποά φάσή κάτάκυά ρωσής εάχει κοινοποιήθειά, συά μφωνά με τά άνωτεάρω,
ii. πάρεάλθει  άά πράκτή  ή  προθεσμιάά  άά σκήσής  προδικάστικήά ς  προσφυγήά ς  ήά  σε  περιάπτωσή

άά σκήσής, πάρεάλθει άά πράκτή ή προθεσμιάά άά σκήσής άιάτήσής άνάστολήά ς κάτάά  τής άποά φάσής
τής ΑΕΠΠ κάι  σε  περιάπτωσή άά σκήσής άιάτήσής άνάστολήά ς  κάτάά  τής  άποά φάσής τής ΑΕΠΠ,
εκδοθειά  άποά φάσή επιά  τής άιάτήσής, με τήν επιφυά λάξή τής χορήά γήσής προσωρινήά ς διάτάγήά ς,
συά μφωνά  με  οά σά  οριάζοντάι  στο  τελευτάιάο  εδάά φιο  τής  πάρ.  4  του  άά ρθρου  372  του  ν.
4412/2016,

iii. εάχει  ολοκλήρωθειά  επιτυχωά ς  ο  προσυμβάτικοά ς  εάλεγχος  άποά  το  Ελεγκτικοά  Συνεάδριο,
συά μφωνά με τά άά ρθρά 324 εάως 327 του ν. 4700/2020, εφοά σον άπάιτειάτάι48, κάι

iv.  ο προσωρινοά ς άνάά δοχος εάχει υποβάά λλει, εάπειτά άποά  σχετικήά  προά σκλήσή τής άνάθεάτουσάς
άρχήά ς,  μεάσω  τής  λειτουργικοά τήτάς  τής  “Επικοινωνιάάς”  του  υποσυστήά μάτος,  υπευά θυνή
δήά λωσή, που υπογράά φετάι συά μφωνά με οά σά οριάζοντάι στο άά ρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στήν
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οποιάά  δήλωά νετάι  οά τι,  δεν εάχουν επεάλθει  στο προά σωποά  του οψιγενειάς  μετάβολεάς,  κάτάά  τήν
εάννοιά  του  άά ρθρου  104 του  ιάδιου  νοά μου,  κάι  μοά νον  στήν  περιάπτωσή  του  προσυμβάτικουά
ελεάγχου ήά  τής άά σκήσής προδικάστικήά ς προσφυγήά ς κάτάά  τής άποά φάσής κάτάκυά ρωσής.

Η  υπευά θυνή  δήά λωσή  ελεάγχετάι  άποά  τήν  άνάθεάτουσά  άρχήά  κάι  μνήμονευά ετάι  στο  συμφωνήτικοά .
Εφοά σον δήλωθουά ν οψιγενειάς μετάβολεάς, ή δήά λωσή ελεάγχετάι άποά  τήν Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , ή οποιάά
εισήγειάτάι προς το άρμοά διο άποφάινοά μενο οά ργάνο.

Μετάά  άποά  τήν  οριστικοποιάήσή  τής  άποά φάσής  κάτάκυά ρωσής,  ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  προσκάλειά  τον
άνάά δοχο, μεάσω τής λειτουργικοά τήτάς τής “Επικοινωνιάάς” του υποσυστήά μάτος, νά προσεάλθει γιά τήν
υπογράφήά  του  συμφωνήτικουά ,  θέτοντάς  του  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,49 προσκομιάζοντάς κάι  τήν  άπάιτουά μενή
εγγυήτικήά  επιστολήά  κάλήά ς εκτεάλεσής. Η συά μβάσή θεωρειάτάι συνάφθειάσά με τήν κοινοποιάήσή τής ως
άά νω ειδικήά ς προά σκλήσής.50

Πριν άποά  τήν υπογράφήά  του συμφωνήτικουά  υποβάά λλετάι ή υπευά θυνή δήά λωσή τής κοινήά ς άποά φάσής
των Υπουργωά ν Ανάά πτυξής κάι Επικράτειάάς 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εάά ν ο άνάά δοχος δεν προσεάλθει νά υπογράά ψει το συμφωνήτικοά , μεάσά στήν προθεσμιάά που οριάζετάι
στήν  ειδικήά  προά κλήσή, κάι  με  τήν  επιφυά λάξή  άντικειμενικωά ν  λοάγων  άνωτεάράς  βιάάς,  κήρυά σσετάι
εάκπτωτος, κάτάπιάπτει υπεάρ τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς ή εγγυά ήσή συμμετοχήά ς του κάι άκολουθειάτάι ή
διάδικάσιάά του πάροά ντος άά ρθρου 4.2 γιά τον προσφεάροντά που υπεάβάλε τήν άμεάσως εποά μενή πλεάον
συμφεάρουσά άποά  οικονομικήά  άά ποψή προσφοράά  βάά σει τιμήά ς51.  Αν κάνεάνάς άποά  τους προσφεάροντες
δεν  προσεάλθει  γιά  τήν  υπογράφήά  του  συμφωνήτικουά ,  ή  διάδικάσιάά  άνάά θεσής  τής  συά μβάσής
μάτάιωά νετάι, συά μφωνά με τήν περιάπτωσή β τής πάράγράά φου 1 του άά ρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Η  άνάθεάτουσά  άρχήά  μπορειά,  στήν  περιάπτωσή  άυτήά ν,  νά  άνάζήτήά σει  άποζήμιάωσή,  πεάρά  άποά  τήν
κάτάπιάπτουσά εγγυήτικήά  επιστολήά , ιδιάως δυνάά μει των άά ρθρων 197 κάι 198 ΑΚ.  52

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,  κάι  με  τήν  επιφυά λάξή  τής  υά πάρξής  επιτάκτικουά  λοάγου  δήμοά σιου  συμφεάροντος  ήά
άντικειμενικωά ν λοάγων άνωτεάράς βιάάς,  ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωριάς νά εκπεάσει ή εγγυά ήσή συμμετοχήά ς του, κάθωά ς κάι νά άνάζήτήά σει άποζήμιάωσή
ιδιάως δυνάά μει των άά ρθρων 197 κάι 198 ΑΚ.53

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

Α.  Κάά θε ενδιάφεροά μενος,  ο οποιάος εάχει  ήά  ειάχε συμφεάρον νά του άνάτεθειά  ή συγκεκριμεάνή δήμοά σιά
συά μβάσή  κάι  εάχει  υποστειά  ήά  ενδεάχετάι  νά  υποστειά  ζήμιάά  άποά  εκτελεστήά  πράά ξή  ήά  πάράά λειψή  τής
άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  κάτάά  πάράά βάσή  τής  ευρωπάιϋκήά ς  ενωσιάκήά ς  ήά  εσωτερικήά ς  νομοθεσιάάς  στον
τομεάά των δήμοσιάων συμβάά σεων, εάχει δικάιάωμά νά προσφυά γει στήν Αρχήά  Εξεάτάσής Προδικάστικωά ν
Προσφυγωά ν (ΑΕΠΠ), συά μφωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στά άά ρθρά 345επ. Ν. 4412/2016 κάι 1επ.
Π.Δ.  39/2017,  στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας  αρχής,  προσδιοριάζοντάς  ειδικωά ς  τις  νομικεάς  κάι  πράγμάτικεάς  άιτιάά σεις  που
δικάιολογουά ν το άιάτήμάά  του54.

Σε περιάπτωσή προσφυγήά ς κάτάά  πράά ξής τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς,  ή προθεσμιάά γιά τήν άά σκήσή τής
προδικάστικήά ς προσφυγήά ς ειάνάι:
(α) δεάκά  (10)  ήμεάρες  άποά  τήν  κοινοποιάήσή  τής  προσβάλλοά μενής  πράά ξής  στον  ενδιάφεροά μενο
οικονομικοά  φορεάά άν ή πράά ξή κοινοποιήά θήκε με ήλεκτρονικάά  μεάσά ήά  τήλεομοιοτυπιάά ήά  
(β) δεκάπεάντε  (15)  ήμεάρες  άποά  τήν  κοινοποιάήσή  τής  προσβάλλοά μενής  πράά ξής  σε  άυτοά ν  άν
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χρήσιμοποιήά θήκάν άά λλά μεάσά επικοινωνιάάς, άά λλως  
(γ) δεάκά (10) ήμεάρες άποά  τήν πλήά ρή, πράγμάτικήά  ήά  τεκμάιροά μενή, γνωά σή τής πράά ξής  που βλάά πτει τά
συμφεάροντά του ενδιάφεροά μενου οικονομικουά  φορεάά.  Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περιάπτωσή πάράά λειψής που άποδιάδετάι στήν άνάθεάτουσά άρχήά , ή προθεσμιάά γιά τήν άά σκήσή τής
προδικάστικήά ς  προσφυγήά ς  ειάνάι  δεκάπεάντε  (15)  ήμεάρες  άποά  τήν  επομεάνή  τής  συντεάλεσής  τής
προσβάλλοά μενής πάράά λειψής55.

Η προδικάστικήά  προσφυγήά , συντάά σσετάι υποχρεωτικάά  με τή χρήά σή του τυποποιήμεάνου εντυά που του
Πάράρτήά μάτος Ι του π.δ/τος 39/2017 κάι , κάτάτιάθετάι ήλεκτρονικάά  στήν ήλεκτρονικήά  περιοχήά  του
συγκεκριμεάνου διάγωνισμουά  μεάσω τής λειτουργικοά τήτάς «Επικοινωνιάά» του υποσυστήά μάτος προς
τήν Ανάθεάτουσά Αρχήά ,  επιλεάγοντάς τήν εάνδειξή «Προδικάστικήά  Προσφυγήά » συά μφωνά με άά ρθρο 15
τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμοά σιά Έργά. 

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
23:59:5956

Γιά το πάράδεκτοά  τής άά σκήσής τής προδικάστικήά ς προσφυγήά ς κάτάτιάθετάι πάράά βολο άποά  τον προ-
σφευά γοντά υπεάρ του Ελλήνικουά  Δήμοσιάου, συά μφωνά με οά σά οριάζοντάι στο άά ρθρο 363 Ν. 4412/2016 57.
Η επιστροφήά  του πάράβοά λου στον προσφευά γοντά γιάνετάι: ά) σε περιάπτωσή ολικήά ς ήά  μερικήά ς άποδο-
χήά ς τής προσφυγήά ς του, β) οά τάν ή άνάθεάτουσά άρχήά  άνάκάλειά τήν προσβάλλοά μενή πράά ξή ήά  προβάιάνει
στήν οφειλοά μενή ενεάργειά πριν άποά  τήν εάκδοσή τής άποά φάσής τής ΑΕΠΠ επιά  τής προσφυγήά ς, γ) σε
περιάπτωσή πάράιάτήσής του προσφευά γοντά άποά  τήν προσφυγήά  του εάως κάι δεάκά (10) ήμεάρες άποά  τήν
κάτάά θεσή τής προσφυγήά ς. 

Η προθεσμιάά γιά τήν άά σκήσή τής προδικάστικήά ς προσφυγήά ς κάι ή άά σκήσήά  τής κωλυά ουν τή συά νάψή
τής συά μβάσής επιά ποινήά  άκυροά τήτάς, ή οποιάά διάπιστωά νετάι με άποά φάσή τής ΑΕΠΠ μετάά  άποά  άά σκήσή
προδικάστικήά ς προσφυγήά ς, συά μφωνά με το άά ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 κάι 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μοά νή ή άά σκήσή τής προδικάστικήά ς προσφυγήά ς δεν κωλυά ει τήν προά οδο τής διάγωνιστικήά ς διάδικάσιάάς,
υποά  τήν επιφυά λάξή χορήά γήσής άποά  το Κλιμάά κιο προσωρινήά ς προστάσιάάς συά μφωνά με το άά ρθρο 366
πάρ. 1-2 Ν. 4412/2016 κάι 15 πάρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758. 

Η προήγουά μενή πάράά γράφος δεν εφάρμοά ζετάι στήν περιάπτωσή που, κάτάά  τή διάδικάσιάά συά νάψής τής
πάρουά σάς συά μβάσής, υποβλήθειά μοά νο μιάά (1) προσφοράά 59.

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, ο οποιάος μπορειά νά θιάγετάι άποά  τήν άποδοχήά  τής προσφυγήά ς,
προκειμεάνου νά άσκήά σει το, προβλεποά μενο άποά  τά άά ρθρά 362 πάρ. 3 κάι 7 Π.Δ. 39/2017, δικάιάωμά
πάρεάμβάσήά ς του στή διάδικάσιάά εξεάτάσής τής προσφυγήά ς, γιά τή διάτήά ρήσή τής ισχυά ος τής προσβάλ -
λοά μενής πράά ξής, προσκομιάζοντάς οά λά τά κριάσιμά εάγγράφά που εάχει στή διάά θεσήά  του.

β) Διαβιβάζει  στην  ΑΕΠΠ,  το  αργότερο  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  ημέρα
κατάθεσης, τον πλήά ρή φάά κελο τής υποά θεσής, τά άποδεικτικάά  κοινοποιάήσής στους ενδιάφεροά μενους
τριάτους άλλάά  κάι τήν Έκθεσή Αποά ψεωά ν τής επιά τής προσφυγήά ς. Στήν Έκθεσή Αποά ψεων ή άνάθεάτουσά
άρχήά  μπορειά  νά  πάράθεάσει  άρχικήά  ήά  συμπλήρωμάτικήά  άιτιολογιάά  γιά  τήν  υποστήά ριξή  τής
προσβάλλοά μενής με τήν προδικάστικήά  προσφυγήά  πράά ξής.
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γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τήν εάκθεσή άποά ψεων, τις Πάρεμβάά σεις κάι τά σχετικάά  εάγγράφά που
τυχοά ν τή συνοδευά ουν, μεάσω του ήλεκτρονικουά  τοά που του διάγωνισμουά  το άργοά τερο εάως τήν επομεάνή
εργάά σιμή ήμεάρά άποά  τήν κάτάά θεσήά  τους.

δ) Συμπλήρωμάτικάά  υπομνήά μάτά κάτάτιάθεντάι άποά  οποιοδήά ποτε άποά  τά μεάρή μεάσω τής πλάτφοά ρμάς
του  ΕΣΗΔΗΣ,  το  άργοά τερο  εντοά ς  πεάντε  (5)  ήμερωά ν  άποά  τήν  κοινοποιάήσή  των  άποά ψεων  τής
άνάθεάτουσάς άρχήά ς60.

Η  άά σκήσή  τής  προδικάστικήά ς  προσφυγήά ς  άποτελειά  προυϋ ποά θεσή  γιά  τήν  άά σκήσή  των  εάνδικων
βοήθήμάά των τής άιάτήσής άνάστολήά ς κάι τής άιάτήσής άκυά ρωσής του άά ρθρου 372 Ν. 4412/2016 κάτάά
των εκτελεστωά ν πράά ξεων ήά  πάράλειάψεων τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς61.

Β. Όποιος εάχει εάννομο συμφεάρον μπορειά νά ζήτήά σει, με το ιάδιο δικοάγράφο εφάρμοζοά μενων άνάλογικάά
των διάτάά ξεων του π.δ. 18/1989, τήν άνάστολήά  εκτεάλεσής τής άποά φάσής τής ΑΕΠΠ κάι τήν άκυά ρωσήά
τής ενωά πιον του Διοικήτικουά  Εφετειάου τής εάδράς τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς62. Το άυτοά  ισχυά ει κάι σε πε-
ριάπτωσή σιωπήρήά ς άποά ρριψής τής προδικάστικήά ς προσφυγήά ς άποά  τήν Α.Ε.Π.Π. Δικάιάωμά άά σκήσής
του ως άά νω εάνδικου βοήθήά μάτος εάχει κάι ή άνάθεάτουσά άρχήά , άν ή Α.Ε.Π.Π. κάά νει δεκτήά  τήν προδικά-
στικήά  προσφυγήά , άλλάά  κάι άυτοά ς του οποιάου εάχει γιάνει εν μεάρει δεκτήά  ή προδικάστικήά  προσφυγήά .

Με  τήν  άποά φάσή  τής  ΑΕΠΠ  λογιάζοντάι  ως  συμπροσβάλλοά μενες  κάι  οά λες  οι  συνάφειάς  προς  τήν
άνωτεάρω  άποά φάσή  πράά ξεις  ήά  πάράλειάψεις  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς,  εφοά σον  εάχουν  εκδοθειά  ήά
συντελεστειά άντιστοιάχως εάως τή συζήά τήσή τής ως άά νω άιάτήσής στο Δικάστήά ριο.

Η  άιάτήσή  άνάστολήά ς  κάι  άκυά ρωσής  περιλάμβάά νει  μοά νο  άιτιάά σεις  που  ειάχάν  προτάθειά  με  τήν
προδικάστικήά  προσφυγήά  ήά  άφορουά ν  στή  διάδικάσιάά  ενωά πιον  τής  Α.Ε.Π.Π.  ήά  το  περιεχοά μενο  των
άποφάά σεωά ν τής. Η άνάθεάτουσά άρχήά , εφοά σον άσκήά σει τήν άιάτήσή τής πάρ. 1 του άά ρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορειά  νά προβάά λει κάι οψιγενειάς ισχυρισμουά ς άνάφορικάά  με τους επιτάκτικουά ς λοάγους
δήμοσιάου συμφεάροντος, οι οποιάοι κάθιστουά ν άνάγκάιάά τήν άά μεσή άνάά θεσή τής συά μβάσής.63

Η ως άά νω άιάτήσή κάτάτιάθετάι στο ως άρμοά διο δικάστήά ριο μεάσά σε προθεσμιάά δεάκά (10) ήμερωά ν άποά
κοινοποιάήσή ήά  τήν πλήά ρή γνωά σή τής άποά φάσής ήά  άποά  τήν πάρεάλευσή τής προθεσμιάάς γιά τήν εάκδοσή
τής άποά φάσής επιά  τής προδικάστικήά ς  προσφυγήά ς,  ενωά  ή δικάά σιμος γιά τήν εκδιάκάσή τής άιάτήσής
άκυά ρωσής δεν πρεάπει νά άπεάχει πεάράν των εξήά ντά (60) ήμερωά ν άποά  τήν κάτάά θεσή του δικογράά φου.64

Αντιάγράφο τής άιάτήσής με κλήά σή κοινοποιειάτάι με τή φροντιάδά του άιτουά ντος προς τήν Α.Ε.Π.Π., τήν
άνάθεάτουσά άρχήά ,  άν δεν εάχει  άσκήά σει άυτήά  τήν άιάτήσή, κάι προς κάά θε τριάτο ενδιάφεροά μενο, τήν
κλήά τευσή του οποιάου διάτάά σσει με πράά ξή του ο Προά εδρος ήά  ο προεδρευά ων του άρμοά διου Δικάστήριάου
ήά  Τμήά μάτος εάως τήν εποά μενή ήμεάρά άποά  τήν κάτάά θεσή τής άιάτήσής. Ο άιτωά ν υποχρεουά τάι επιά  ποινήά
άπάράδεάκτου του ενδιάκου βοήθήά μάτος νά προβειά στις πάράπάά νω κοινοποιήά σεις εντοά ς άποκλειστικήά ς
προθεσμιάάς δυά ο (2) ήμερωά ν άποά  τήν εάκδοσή κάι τήν πάράλάβήά  τής ως άά νω πράά ξής του Δικάστήριάου.
Εντοά ς  άποκλειστικήά ς  προθεσμιάάς  δεάκά  (10)  ήμερωά ν  άποά  τήν  ως  άά νω  κοινοποιάήσή  τής  άιάτήσής
κάτάτιάθετάι  ή  πάρεάμβάσή  κάι  διάβιβάά ζοντάι  ο  φάά κελος  κάι  οι  άποά ψεις  των  πάθήτικωά ς
νομιμοποιουά μενων. Εντοά ς  τής ιάδιάς προθεσμιάάς κάτάτιάθεντάι στο Δικάστήά ριο κάι τά στοιχειάά που
υποστήριάζουν τους ισχυρισμουά ς των διάδιάκων.

Επιπροά σθετά, ή πάρεάμβάσή κοινοποιειάτάι με επιμεάλειά του πάρεμβάιάνοντος στά λοιπάά  μεάρή τής διάκής
εντοά ς δυά ο (2) ήμερωά ν άποά  τήν κάτάά θεσήά  τής, άλλιωά ς λογιάζετάι ως άπάράά δεκτή. Το διάτάκτικοά  τής
δικάστικήά ς άποά φάσής εκδιάδετάι εντοά ς δεκάπεάντε (15) ήμερωά ν άποά  τή συζήά τήσή τής άιάτήσής ήά  άποά
τήν προθεσμιάά γιά τήν υποβολήά  υπομνήμάά των.

Η προθεσμιάά γιά τήν άά σκήσή κάι ή άά σκήσή τής άιάτήσής ενωά πιον του άρμοδιάου δικάστήριάου κωλυά ουν
τή  συά νάψή  τής  συά μβάσής  μεάχρι  τήν  εάκδοσή  τής  οριστικήά ς  δικάστικήά ς  άποά φάσής,  εκτοά ς  εάά ν  με
προσωρινήά  διάτάγήά  ο  άρμοά διος  δικάστήά ς  άποφάνθειά  διάφορετικάά .  Επιάσής,  ή  προθεσμιάά  γιά  τήν
άά σκήσή  κάι  ή  άά σκήσήά  τής  άιάτήσής  κωλυά ουν  τήν  προά οδο  τής  διάδικάσιάάς  άνάά θεσής  γιά  χρονικοά
διάά στήμά δεκάπεάντε (15) ήμερωά ν άποά  τήν άά σκήσή τής άιάτήσής, εκτοά ς εάά ν με τήν προσωρινήά  διάτάγήά
ο άρμοά διος δικάστήά ς άποφάνθειά διάφορετικάά 65. Γιά τήν άά σκήσή τής άιτήά σεως κάτάτιάθετάι πάράά βολο,
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συά μφωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 372 πάρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιάφεροά μενος δεν άιτήά θήκε ήά  άιτήά θήκε άνεπιτυχωά ς τήν άνάστολήά  κάι ή συά μβάσή υπογράά φήκε
κάι ή εκτεάλεσήά  τής ολοκλήρωά θήκε πριν άποά  τή συζήά τήσή τής άιάτήσής, εφάρμοά ζετάι άνάλοάγως ή πάρ.
2 του άά ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικάστήά ριο  άκυρωά σει  πράά ξή  ήά  πάράά λειψή  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  μετάά  τή  συά νάψή  τής
συά μβάσής, το κυά ρος τής τελευτάιάάς δεν θιάγετάι, εκτοά ς άν πριν άποά  τή συά νάψή άυτήά ς ειάχε άνάστάλειά ή
διάδικάσιάά  συά νάψής  τής  συά μβάσής.  Στήν  περιάπτωσή  που  ή  συά μβάσή  δεν  ειάνάι  άά κυρή,  ο
ενδιάφεροά μενος δικάιουά τάι νά άξιωά σει άποζήμιάωσή, συά μφωνά με τά άνάφεροά μενά στο άά ρθρο 373
του ν. 4412/2016.

Με τήν επιφυά λάξή των διάτάά ξεων του ν. 4412/2016, γιά τήν εκδιάκάσή των διάφορωά ν του πάροά ντος
άά ρθρου εφάρμοά ζοντάι οι διάτάά ξεις του π.δ. 18/1989.

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

Σχετικάά  με τήν υπογράφήά  του συμφωνήτικουά , ισχυά ουν τά προβλεποά μενά στις πάρ. 4,  5, 7, 8 του
άά ρθρου 105 κάθωά ς κάι στο άά ρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τά   εάγγράφά  τής  συά μβάσής  με  βάά σή  τά  οποιάά  θά  εκτελεσθειά  το  εάργο  ειάνάι  τά  άνάφεροά μενά
πάράκάά τω.  Σε  περιάπτωσή  άσυμφωνιάάς  των  περιεχομεάνων  σε  άυτάά  οά ρων,  ή  σειράά  ισχυά ος
κάθοριάζετάι ως κάτωτεάρω: 

1. Το  συμφωνήτικοά ,  συμπεριλάμβάνομεάνων  των  πάράσχεθεισωά ν  εξήγήά σεων  του
οικονομικουά  φορεάά, συά μφωνά με τά άά ρθρά 88 κάι 89 του ν. 4412/2016, ιδιάως ως προς τον
προσδιορισμοά  οικονομικωά ν μεγεθωά ν με τις οποιάες ο άνάά δοχος διάμοά ρφωσε τήν προσφοράά
του,
2. Η πάρουά σά Διάκήά ρυξή.
3. Η Οικονομικήά  Προσφοράά .
4. Το Τιμολοά γιο Δήμοπράά τήσής 
5. Η Ειδικήά  Συγγράφήά  Υποχρεωά σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήά  Συγγράφήά  Υποχρεωά σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεάς Προδιάγράφεάς κάι τά 

Πάράρτήά μάτά τους, 
7. Η Τεχνικήά  Περιγράφήά  (Τ.Π.). 
8. Ο Προυϋ πολογισμοά ς Δήμοπράά τήσής.
9. Οι εγκεκριμεάνες μελεάτες του εάργου. 
10.  Το εγκεκριμεάνο Χρονοδιάά γράμμά κάτάσκευήά ς του εάργου.

Τά άνωτεάρω εάγγράφά τής συά μβάσής ισχυά ουν,  οά πως διάμορφωά θήκάν,  με  τις  συμπλήρωμάτικεάς
πλήροφοριάες  κάι  διευκρινιάσεις  που  πάράσχεάθήκάν  άποά  τήν  άνάθεάτουσά  άρχήά  επιά  οά λων  των
άνωτεάρω.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  συντάά σσοντάι  υποχρεωτικάά  στήν  ελλήνικήά  γλωά σσά  κάι
προάιρετικάά  κάι σε άά λλες γλωά σσες, συνολικάά  ήά  μερικάά . Σε περιάπτωσή άσυμφωνιάάς μετάξυά  των
τμήμάά των  των  εγγράά φων  τής  συά μβάσής  που  εάχουν  συντάχθειά  σε  περισσοά τερες  γλωά σσες,
επικράτειά ή ελλήνικήά  εάκδοσή66. Τυχοά ν προδικάστικεάς προσφυγεάς υποβάά λλοντάι στήν ελλήνικήά
γλωά σσά.

6.2. Οι προσφορεάς κάι τά περιλάμβάνοά μενά σε άυτεάς στοιχειάά, κάθωά ς κάι τά άποδεικτικάά  εάγγράφά
συντάά σσοντάι  στήν ελλήνικήά  γλωά σσά ήά  συνοδευά οντάι  άποά  επιάσήμή μετάά φράσήά  τους  στήν
ελλήνικήά  γλωά σσά. 

6.3. Στά άλλοδάπάά  δήμοά σιά εάγγράφά κάι δικάιολογήτικάά  εφάρμοά ζετάι ή Συνθήά κή τής Χάά γής τής
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5.10.1961, που κυρωά θήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο
4.2.β)  τής  πάρουά σάς. Τά  άλλοδάπάά  δήμοά σιά  κάι  ιδιωτικάά  εάγγράφά  συνοδευά οντάι  άποά
μετάά φράσήά  τους στήν ελλήνικήά  γλωά σσά επικυρωμεάνή ειάτε άποά  προά σωπο άρμοά διο κάτάά  τις
διάτάά ξεις  τής  εθνικήά ς  νομοθεσιάάς  ειάτε  άποά  προά σωπο  κάτάά  νοά μο  άρμοά διο  τής  χωά ράς  στήν
οποιάά εάχει συντάχθειά το εάγγράφο67 κάι γιάνοντάι άποδεκτάά  συά μφωνά με τά οριζοά μενά, ομοιάως,
στο άά ρθρο 4.2.β) τής πάρουά σάς.  

6.4.   Ενήμερωτικάά  κάι  τεχνικάά  φυλλάά διά  κάι  άά λλά  εάντυπά-ετάιρικάά  ήά  μή  –  με  ειδικοά  τεχνικοά
περιεχοά μενο, δήλάδήά  εάντυπά με άμιγωά ς τεχνικάά  χάράκτήριστικάά , οά πως άριθμουά ς, άποδοά σεις
σε διεθνειάς μονάά δες, μάθήμάτικουά ς τυά πους κάι σχεάδιά, που ειάνάι δυνάτοά ν νά διάβάστουά ν σε
κάά θε γλωά σσά κάι δεν ειάνάι άπάράιάτήτή ή μετάά φράσήά  τους, 68 μπορουά ν νά υποβάά λλοντάι σε
άά λλή γλωά σσά, χωριάς νά συνοδευά οντάι άποά  μετάά φράσή στήν ελλήνικήά .
Σε κάά θε περιάπτωσή πάά ντως ή Επιτροπήά  διάγωνισμουά ,  κάτάά  τήν εξεάτάσή των προσφορωά ν,
διάτήρειά  το  δικάιάωμά  νά  ζήτήά σει  άποά  τον  συμμετεάχοντά  επιάσήμή  μετάά φράσήά  τους  στήν
ελλήνικήά  γλωά σσά.

6.5. Η  επικοινωνιάά  με  τήν  άνάθεάτουσά  άρχήά ,  κάθωά ς  κάι  μετάξυά  άυτήά ς  κάι  του  άνάδοάχου,  θά
γιάνοντάι υποχρεωτικάά  στήν ελλήνικήά  γλωά σσά.

6.6        Κάτάά  πάρεάκκλισή, γιάνετάι δεκτήά  ή υποβολήά  των άκοά λουθων:
………………

     

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Γιά τή δήμοπράά τήσή του εάργου, τήν εκτεάλεσή τής συά μβάσής κάι τήν κάτάσκευήά  του, εφάρμοά ζο -
ντάι οι διάτάά ξεις των πάράκάά τω νομοθετήμάά των, οά πως ισχυά ουν:

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
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
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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» 69

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 )70

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
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
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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 εκτεάλεσή των άνωτεάρω διάτάά ξεων εκδοθειάσες κάνονιστικεάς πράά ξεις 71, κάθωά ς κάι λοιπεάς

διάτάά ξεις που άνάφεάροντάι ρήτάά  ήά  άπορρεάουν άποά  τά οριζοά μενά στά συμβάτικάά  τευά χή τής πά-
ρουά σάς κάθωά ς κάι το συά νολο των διάτάά ξεων του άσφάλιστικουά , εργάτικουά , περιβάλλοντικουά
κάι φορολογικουά  δικάιάου κάι  γενικοά τερά κάά θε  διάά τάξή (Νοά μος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  κάι  ερμήνευτικήά
εγκυά κλιος που διεάπει τήν άνάά θεσή κάι εκτεάλεσή του εάργου τής πάρουά σάς συά μβάσής, εάστω κάι
άν δεν άνάφεάροντάι ρήτάά .

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  χρήμάτοδοά τήσή  του  εάργου  θά  γιάνει  μέχρι   του  ποσουά  των  620.000€  από  το  ΠΕΠ
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020 (ΑΔΑ ΩΗΚ37Λ7-ΒΩΗ) κάι  το υποά λοιπο ποσοά  άποά  τον τάκτικοά
προυϋ πολογισμοά  του Δήά μου.  Η δάπάά νή άυτήά  θά βάρυά νει  τους εγγεγράμμεάνους στον Π/Υ
του Δήά μου ο.ε. 2021, κ.ά. 60.7331.0002 κάι κ.ά. 00.7331.0016. 72

Το  εάργο υποά κειτάι  στις  κράτήά σεις73 που  προβλεάποντάι  γιά  τά  εάργά  άυτάά ,
περιλάμβάνομεάνής  τής  κράά τήσής  υά ψους  0,07  %  υπεάρ  των  λειτουργικωά ν  άνάγκωά ν  τής
Ενιάιάάς  Ανεξάά ρτήτής  Αρχήά ς  Δήμοσιάων  Συμβάά σεων,  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  4  πάρ  3  ν.
4013/201174,  τής κράά τήσής υά ψους 0,06 % υπεάρ  των λειτουργικωά ν  άνάγκωά ν  τής Αρχήά ς
Εξεάτάσής  Προδικάστικωά ν  Προσφυγωά ν,  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  350  πάρ.  3  του  ν.
4412/2016, τής κράά τήσής 6‰, συά μφωνά με τις διάτάά ξεις του άά ρθρου 53 πάρ. 7 περ. θ'
του ν.  4412/2016 κάι τής υπ' άριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 άποά φάσής του
Υπουργουά  Υποδομωά ν  κάι  Μετάφορωά ν  (Β'  2235), τής  κράά τήσής  2,5‰  υπεάρ  τής
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συά μφωνά με τις διάτάά ξεις του άά ρθρου 53 πάρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016
κάι  ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 άποά φάσής  του  Υπουργουά  Υποδομωά ν  κάι
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Μετάφορωά ν (Β'  2780),  κάθωά ς  κάι τής κράά τήσής υά ψους 0,02% υπεάρ  τής άνάά πτυξής κάι
συντήά ρήσής του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συά μφωνά με το άά ρθρο 36 πάρ. 6 του ν. 4412/2016. 

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

8.2. Τά γενικάά  εάξοδά, οά φελος κ.λ.π.  του Ανάδοά χου κάι οι επιβάρυά νσεις άποά  φοά ρους,  δάσμουά ς
κ.λ.π.  κάθοριάζοντάι  στο  άντιάστοιχο  άά ρθρο  τής  Ε.Σ.Υ.  Ο  Φ.Π.Α.  βάρυά νει  τον  Κυά ριο  του
Έργου.

8.3. Οι πλήρωμεάς θά γιάνοντάι συά μφωνά με το άά ρθρο 152 του ν. 4412/2016 κάι το άντιάστοιχο
άά ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήά  του εργολάβικουά  τιμήά μάτος θά γιάνετάι σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η άνάθεάτουσά άρχήά 75 τήρωά ντάς τις άρχεάς τής ιάσής μετάχειάρισής κάι τής διάφάά νειάς, ζήτάά  άποά  τους
προσφεάροντες  οικονομικουά ς  φορειάς,  οά τάν  οι  πλήροφοριάες  ήά  ή  τεκμήριάωσή  που  πρεάπει  νά
υποβάά λλοντάι  ειάνάι  ήά  εμφάνιάζοντάι  ελλιπειάς  ήά  λάνθάσμεάνες,  συμπεριλάμβάνομεάνων  εκειάνων  στο
ΕΕΕΣ, ήά  οά τάν λειάπουν συγκεκριμεάνά εάγγράφά, νά υποβάά λλουν, νά συμπλήρωά νουν, νά άποσάφήνιάζουν
ήά  νά ολοκλήρωά νουν τις σχετικεάς πλήροφοριάες ήά  τεκμήριάωσή, εντοά ς προθεσμιάάς οάχι μικροά τερής των
δεάκά (10) ήμερωά ν κάι οάχι μεγάλυά τερής των ειάκοσι (20) ήμερωά ν άποά  τήν ήμερομήνιάά κοινοποιάήσής σε
άυτουά ς τής σχετικήά ς προά σκλήσής, μεάσω τής λειτουργικοά τήτάς « Επικοινωνιάά» του υποσυστήά μάτος,
συά μφωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στις διάτάά ξεις των άά ρθρων  102 κάι 103  του ν. 4412/2016.
Η  συμπλήά ρωσή  ήά  ή  άποσάφήά νισή  ζήτειάτάι  κάι  γιάνετάι  άποδεκτήά  υποά  τήν  προυϋ ποά θεσή  οά τι  δεν
τροποποιειάτάι  ή  προσφοράά  του  οικονομικουά  φορεάά  κάι  οά τι  άφοράά  σε  στοιχειάά  ήά  δεδομεάνά,  των
οποιάων ειάνάι άντικειμενικάά  εξάκριβωά σιμος ο προγενεάστερος χάράκτήά ράς σε σχεάσή με το πεάράς τής
κάτάλήκτικήά ς  προθεσμιάάς  πάράλάβήά ς  προσφορωά ν.  Τά  άνωτεάρω  ισχυά ουν  κάτ΄  άνάλογιάάν  κάι  γιά
τυχοά ν  ελλειάπουσες  δήλωά σεις,  υποά  τήν  προυϋ ποά θεσή  οά τι  βεβάιωά νουν  γεγονοά τά  άντικειμενικωά ς
εξάκριβωά σιμά.76

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Γιά  τήν πάρουά σά διάδικάσιάά  εάχει  εκδοθειά  ή  με  άρ.πρωτ.  4065/31-12-2020 (ΑΔΑ:  ΩΗΚ37Λ7-ΒΩΗ)
Αποά φάσή  γιά  τήν  εάγκρισή  δεάσμευσής  προυϋ πολογισμουά  μέχρι του  ποσουά  των  620.000,00€
(συμπεριλάμβάνομεάνου του ΦΠΑ) σε βάά ρος του ενάά ριθμου εάργου 2021ΕΠ08510000 τής ΣΑΕ ΕΠ0851,
του Π.Δ.Ε. κάι οι υπ. άρ. ΠΡΟΕΓΚ 18/2021 & ΠΡΟΕΓΚ 19/2021 άποφάά σεις πολυετουά ς υποχρεάωσής με
ΑΔΑ: 6ΕΞΔΩ62-ΖΦΦ & 6Σ0ΕΩ62-066, άντιάστοιχά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τιάτλος του εάργου ειάνάι: 
«Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ.
Αναργύρων» (2ο, 3ο Γυμνάά σιο &1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Ανάργυά ρων)

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

Ο  προυϋ πολογισμοά ς  δήμοπράά τήσής  του  εάργου  άνεάρχετάι  σε77  693.997,58  Ευρωά  κάι
άνάλυά ετάι σε:
Δάπάά νή Εργάσιωά ν (Ομάά δες 1.1 & 1.2) 216.447,40€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 38.960,53€
Απροά βλεπτά78 (ποσοστουά  15% επιά  τής δάπάά νής εργάσιωά ν  κάι του κονδυλιάου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
38.311,19€, που άνάλωά νοντάι συά μφωνά με τους οά ρους του άά ρθρου 156 πάρ. 3.(ά) του ν.
4412/2016. 
Δάπάά νή Εργάσιωά ν (Ομάά δες 2.1 – 2.4) 397.504,40€
Δάπάά νή άπολογιστικωά ν 1.180,00€79

Στο άνωτεάρω ποσοά  προβλεάπετάι άνάθεωά ρήσή στις τιμεάς ποσουά  1.594,06€ συά μφωνά με το
άά ρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρήά τρά προά σθετής κάτάβολήά ς (πριμ), (εφοά σον προβλεάπετάι),  συά μφωνά με το άά ρθρο 149
του ν. 4412/2016 κάι το άά ρθρο 16 τής πάρουά σάς.

Η πάρουά σά συά μβάσή δεν υποδιάιρειάτάι σε τμήά μάτά κάι άνάτιάθετάι ως ενιάιάο συά νολο, γιά
λοάγους  άσφάά λειάς  κάι  εξάσφάά λισής  άποδοτικοά τερου  συντονισμουά ,  πάράκολουά θήσής,
εκτεάλεσής των προβλεποά μενων εργάσιωά ν κάθοά λή τή διάά ρκειά τήά ς συά μβάσής. Απάιτειάτάι
νά εκτελεστειά άποά  εάνάν οικονομικοά  φορεάά.80 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Δήμοτικήά  Κοινοά τήτά Αγιάων Ανάργυά ρων

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το εάργο άφοράά  τήν ενεργειάκήά  άνάβάά θμισή 4 σχολικωά ν κτιριάων, των 2ο, 3ο Γυμνάά σιο & 1ο, 2ο
ΓΕΛ  Αγ.  Ανάργυά ρων,  μεάσω  τής  εφάρμογήά ς  Μεάτρων Βελτιάωσής τής  Ενεργειάκήά ς  Αποά δοσής  κάι
τοπικήά ς πάράγωγήά ς ήλεκτρικήά ς ενεάργειάς άποά  Ανάνεωά σιμες Πήγεάς Ενεάργειάς.

Οι τεχνικεάς εργάσιάες, οι προμήά θειες κάι οι πάρεχοά μενες υπήρεσιάες κάτάτάά σσοντάι στους άκοά λουθους
κωδικουά ς του Κοινουά  Λεξιλογιάου δήμοσιάων συμβάά σεων (CPV):
    45259900-6: Εργάσιάες άνάβάά θμισής εγκάτάστάά σεων
    45321000-3: Εργάσιάες θερμομοά νωσής
    45331000-6: Εργάσιάες εγκάτάστάά σεων θεάρμάνσής, άερισμουά  κάι κλιμάτισμουά
    42511110-5: Αντλιάες θερμοά τήτάς
    42512000-8: Κλιμάτιστικεάς εγκάτάστάά σεις
    31500000-1: Φωτιστικοά ς εξοπλισμοά ς κάι ήλεκτρικοιά λάμπτήά ρες
    09331200-0: Ηλιάκάά  φωτοβολτάιϋκάά  στοιχειάά
    71314200-4: Υπήρεσιάες διάχειάρισής τής ενεάργειάς
    72322000-8: Υπήρεσιάες διάχειάρισής δεδομεάνων
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Επισημαίνεται οά τι, το φυσικοά  κάι οικονομικοά  άντικειάμενο των δήμοπράτουά μενων εάργων  δεν πρεάπει
νά μετάβάά λλετάι ουσιωδωά ς κάτάά  τή διάά ρκειά εκτεάλεσής τής συά μβάσής, κάτάά  τά οριζοά μενά στήν πάρ.
4 του άά ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνάτοά τήτά μετάβολήά ς υφιάστάτάι, μοά νο υποά  τις προυϋ ποθεάσεις των
άά ρθρων 13281 κάι 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεάπετάι ή χρήά σή των «επιά εάλάσσον» δάπάνωά ν με τους άκοά λουθους οά ρους κάι περιορισμουά ς:

 Δεν τροποποιειάτάι το «βάσικοά  σχεάδιο» τής προκήά ρυξής, ουά τε οι προδιάγράφεάς του εάργου, οά πως
περιγράά φοντάι στά συμβάτικάά  τευά χή, ουά τε κάτάργειάτάι ομάά δά εργάσιωά ν τής άρχικήά ς συά μβάσής. 

 Δεν θιάγετάι ή πλήροά τήτά, ποιοά τήτά κάι λειτουργικοά τήτά του εάργου. 

 Δεν χρήσιμοποιειάτάι γιά τήν πλήρωμήά  νεάων εργάσιωά ν που δεν υπήά ρχάν στήν άρχικήά  συά μβάσή. 

- Δεν υπερβάιάνει ή δάπάά νή άυτήά , κάτάά  τον τελικοά  εγκεκριμεάνο Ανάκεφάλάιωτικοά  Πιάνάκά Εργάσιωά ν
του εάργου,  ποσοστοά  ειάκοσι  τοις  εκάτοά  (20%) τής συμβάτικήά ς  δάπάά νής ομάά δάς εργάσιωά ν  του
εάργου  ουά τε,  άθροιστικάά ,  ποσοστοά  δεάκά  τοις  εκάτοά  (10%)  τής  δάπάά νής  τής  άρχικήά ς  άξιάάς
συά μβάσής χωριάς  Φ.Π.Α.,  άνάθεωά ρήσή τιμωά ν κάι  άπροά βλεπτες δάπάά νες.  Στήν άθροιστικήά  άυτήά
άνάκεφάλάιάωσή λάμβάά νοντάι υποά ψή μοά νο οι μετάφορεάς δάπάά νής άποά  μιάά ομάά δά εργάσιωά ν σε
άά λλή.
Τά  ποσάά  που  εξοικονομουά ντάι,  εφοά σον  υπερβάιάνουν  τά  άνωτεάρω  οά ριά  (20%  ήά  κάι  10%),
μειωά νουν ισοά ποσά τή δάπάά νή τής άξιάάς συά μβάσής χωριάς Φ.Π.Α., άνάθεωρήά σεις κάι άπροά βλεπτες
δάπάά νες. Γιά τή χρήά σή των «επιά  εάλάσσον δάπάνωά ν» άπάιτειάτάι σε κάά θε περιάπτωσή ή συά μφωνή
γνωά μή  του  Τεχνικουά  Συμβουλιάου,  υά στερά  άποά  εισήά γήσή  του  φορεάά  υλοποιάήσής.
Ο  προυϋ πολογισμοά ς  των  εάργων  στά  οποιάά  εφάρμοά ζετάι  ή  πάράά γράφος  άυτήά  άνάλυά ετάι  σε
Οομάά δες εργάσιωά ν, οι οποιάες συντιάθεντάι άποά  εργάσιάες που υπάά γοντάι σε ενιάιάά υποσυά νολά του
τεχνικουά  άντικειμεάνου των εάργων, εάχουν πάροά μοιο τροά πο κάτάσκευήά ς κάι επιδεάχοντάι το ιάδιο
ποσοστοά  εάκπτωσής στις τιμεάς μονάά δάς τους.  Με τήν  με άριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017
Αποά φάσή του Υπουργουά  Υποδομωά ν κάι Μετάφορωά ν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016» , ή οποιάά εάχει εφάρμογήά
σε οά λά τά ως άά νω εάργά, προσδιοριάζοντάι οι ομάά δες εργάσιωά ν άνάά  κάτήγοριάά εάργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η  συνολικήά  προθεσμιάά  εκτεάλεσής  του  εάργου,  οριάζετάι  σε  επτά  (7)  μήνες άποά  τήν  ήμεάρά
υπογράφήά ς τής συά μβάσής82

Ανάλυτικοά τερά στοιχειάά γιά τις προθεσμιάες  του εάργου άνάφεάροντάι στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογήά  του Ανάδοά χου, θά γιάνει συά μφωνά με τήν «άνοικτήά  διάδικάσιάά» του άά ρθρου
27 του ν. 4412/2016 κάι υποά  τις προυϋ ποθεάσεις του νοά μου άυτουά .

 
13.2 Η οικονομικήά  προσφοράά  των διάγωνιζομεάνων, θά συντάχθειά  κάι υποβλήθειά  συά μφωνά

με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 95 πάρ. 2.(ά) του ν. 4412/2016, κάθωά ς κάι στήν πάρ. 3.5
περ. γ εάως στ τής πάρουά σάς. 

 . 
13.3 Κάά θε προσφεάρων μπορειά νά υποβάά λει μοά νο μιάά προσφοράά . 83

13.4 Δεν επιτρεάπετάι ή υποβολήά  ενάλλάκτικωά ν προσφορωά ν.84

13.5 Δε γιάνοντάι δεκτεάς προσφορεάς γιά μεάρος του άντικειμεάνου τής συά μβάσής.
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήά ριο  γιά  τήν  άνάά θεσή  τής  συά μβάσής  ειάνάι  ή  πλεάον  συμφεάρουσά  άποά  οικονομικήά  άά ποψή
προσφοράά  μοά νο βάά σει τιμήά ς (χάμήλοά τερή τιμήά ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Γιά τήν συμμετοχήά  στον διάγωνισμοά  άπάιτειάτάι ή κάτάά θεσή άποά  τους συμμετεάχοντες
οικονομικουά ς φορειάς,  κάτάά  τους οά ρους τής πάρ. 1 του άά ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυήτικήά ς  επιστολήά ς  συμμετοχήά ς,  που  άνεάρχετάι  στο  ποσοά  των  δεκατριών
χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ΕΥΡΩ (13.879,00€)85

Στήν περιάπτωσή εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων, ή εγγυά ήσή συμμετοχήά ς περιλάμβάά νει
κάι τον οά ρο οά τι ή εγγυά ήσή κάλυά πτει τις υποχρεωά σεις οά λων των οικονομικωά ν φορεάων
που συμμετεάχουν στήν εάνωσή.

15.2 Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς συμμετοχήά ς περιλάμβάά νουν, συά μφωνά με το άά ρθρο 72 πάρ.
12 του ν. 4412/2016, κάτ’ ελάά χιστον τά άκοά λουθά στοιχειάά:
ά) τήν ήμερομήνιάά εάκδοσής,
β) τον εκδοά τή,
γ) τήν άνάθεάτουσά άρχήά  ήά  τον κυά ριο του εάργου ήά  το φορεάά κάτάσκευήά ς του εάργου:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,  προς τον οποιάο άπευθυά νοντάι,
δ) τον άριθμοά  τής εγγυά ήσής,
ε) το ποσοά  που κάλυά πτει ή εγγυά ήσή,
στ) τήν πλήά ρή επωνυμιάά, τον Α.Φ.Μ. κάι τή διευά θυνσή του οικονομικουά  φορεάά υπεάρ
του  οποιάου  εκδιάδετάι  ή  εγγυά ήσή  (στήν  περιάπτωσή  εάνωσής  άνάγράά φοντάι  οά λά  τά
πάράπάά νω γιά κάά θε μεάλος τής εάνωσής),
ζ)  τους  οά ρους  οά τι:  άά)  ή  εγγυά ήσή  πάρεάχετάι  άνεάκκλήτά  κάι  άνεπιφυά λάκτά,  ο  δε
εκδοά τής πάράιτειάτάι του δικάιωά μάτος τής διάιρεάσεως κάι τής διζήά σεως, κάι ββ) οά τι σε
περιάπτωσή  κάτάά πτωσής  άυτήά ς,  το  ποσοά  τής  κάτάά πτωσής  υποά κειτάι  στο  εκάά στοτε
ισχυά ον  τεάλος  χάρτοσήά μου. (Η  υποπερ. άά΄  δεν  εφάρμοά ζετάι  γιά  τις  εγγυήά σεις  που
πάρεάχοντάι με γράμμάά τιο του Τάμειάου Πάράκάτάθήκωά ν κάι Δάνειάων).
ή) τά στοιχειάά τής διάκήά ρυξής ( άριθμοά ς,  εάτος, τιάτλος εάργου ) κάι τήν  κάτάλήκτικήά
ήμερομήνιάά υποβολήά ς προσφορωά ν,
θ) τήν ήμερομήνιάά λήά ξής ήά  τον χροά νο ισχυά ος τής εγγυά ήσής,
ι) τήν άνάά λήψή υποχρεάωσής άποά  τον εκδοά τή τής εγγυά ήσής νά κάτάβάά λει το ποσοά  τής
εγγυά ήσής ολικάά  ήά  μερικάά  εντοά ς πεάντε (5) ήμερωά ν μετάά  άποά  άπλήά  εάγγράφή ειδοποιάήσή
εκειάνου προς τον οποιάο άπευθυά νετάι.

                 
15.3 Η εγγυά ήσή συμμετοχήά ς πρεάπει νά ισχυά ει τουλάά χιστον γιά τριάά ντά (30) ήμεάρες μετάά  τή

λήά ξή του χροά νου ισχυά ος τής προσφοράά ς του άά ρθρου 19 τής πάρουά σάς, ήά τοι μεάχρι κάι
27/03/2023, άά λλως ή προσφοράά  άπορριάπτετάι. Η άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά,  πριν τή
λήά ξή τής προσφοράά ς, νά ζήτάά  άποά  τους προσφεάροντες νά πάράτειάνουν, πριν τή λήά ξή
τους, τή διάά ρκειά ισχυά ος τής προσφοράά ς κάι τής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς.

15.4 Η εγγυά ήσή συμμετοχήά ς κάτάπιάπτει, άν ο προσφεάρων:
 άποσυά ρει τήν προσφοράά  του κάτάά  τή διάά ρκειά ισχυά ος άυτήά ς, 
 πάρεάχει,  εν γνωά σει  του,  ψευδήά  στοιχειάά  ήά  πλήροφοριάες  που άνάφεάροντάι στο

άά ρθρο 22 
 δεν  προσκομιάσει  εγκάιάρως  τά  προβλεποά μενά  στο  άά ρθρο  23  τής  πάρουά σάς

δικάιολογήτικάά
 στις περιπτωά σεις των πάρ. 3, 4 κάι 5 του άά ρθρου 103 του ν. 4412/2016, περιά

προά σκλήσής  γιά  υποβολήά  δικάιολογήτικωά ν  άποά  τον  προσωρινοά  άνάά δοχο,  άν,
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κάτάά  τον εάλεγχο των πάράπάά νω δικάιολογήτικωά ν,  συά μφωνά με τά άά ρθρο 4.2
τής πάρουά σάς, διάπιστωθειά  οά τι τά στοιχειάά που δήλωά θήκάν στο ΕΕΕΣ ειάνάι εκ
προθεάσεως άπάτήλάά , ήά  οά τι εάχουν υποβλήθειά πλάστάά  άποδεικτικάά  στοιχειάά, ήά  άν,
άποά  τά  πάράπάά νω  δικάιολογήτικάά  που  προσκομιάσθήκάν  νομιάμως  κάι
εμπροθεάσμως, δεν άποδεικνυά ετάι ή μή συνδρομήά  των λοά γων άποκλεισμουά  του
άά ρθρου 18 ήά  ή πλήά ρωσή μιάς ήά  περισσοά τερων άποά  τις άπάιτήά σεις των,

 δεν προσεάλθει εγκάιάρως γιά υπογράφήά  του συμφωνήτικουά .
 υποβάά λει  μή κάτάά λλήλή προσφοράά  με  τήν εάννοιά  τής περ.  46 τής  πάρ.  1  του

άά ρθρου2 του ν. 4412/2016
 δεν  άντάποκριθειά  στή  σχετικήά  προά σκλήσή  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  εντοά ς  τής

προβλεποά μενής, στο άά ρθρο 4.1 (ή) προθεσμιάάς κάι δεν υποβάά λλει εξήγήά σεις, σε
περιάπτωσή άσυνήά θιστά χάμήλήά ς προσφοράά ς,86

15.5 Η εγγυά ήσή συμμετοχήά ς επιστρεάφετάι στον άνάά δοχο με τήν προσκοά μισή τής εγγυά ήσής
κάλήά ς εκτεάλεσής.
Η εγγυά ήσή συμμετοχήά ς επιστρεάφετάι στους λοιπουά ς προσφεάροντες,  συά μφωνά με τά
ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 72 του ν. 4412/201687.

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

16.1   Προβλεάπετάι ή χορήά γήσή προκάτάβολήά ς στον Ανάά δοχο88  ποσουά  ιάσο με δεκάπεάντε τοις εκάτοά
(15%), υποά  τήν προυϋ ποά θεσή τής κάτάβολήά ς άποά  τον άνάά δοχο ισοά ποσής εγγυά ήσής προκάτάβολήά ς. 

Η χορήγουά μενή προκάτάβολήά  ειάνάι εάντοκή άποά  τήν ήμερομήνιάά κάτάβολήά ς τής στον άνάά δοχο. Γιά το
ποσοά  άυτοά  βάρυά νετάι  ο  άνάά δοχος  με  τοά κο,  ο  οποιάος  υπολογιάζετάι  με  ποσοστοά  επιτοκιάου  που
άνεάρχετάι  σε  ποσοστοά  ιάσο  με  το  μικροά τερο  επιτοά κιο  των  εντοά κων  γράμμάτιάων  του  Δήμοσιάου
δωδεκάά μήνής ήά , άν δεν εκδιάδοντάι τεάτοιά, εξάά μήνής διάά ρκειάς προσάυξήμεάνο κάτάά  0,25 ποσοστιάιάες
μονάά δες. Το επιτοά κιο μπορειά  νά  άνάπροσάρμοά ζετάι με κοινήά  άποά φάσή των Υπουργωά ν Οικονομικωά ν
κάι Υποδομωά ν κάι Μετάφορωά ν. Η εγγυά ήσή προκάτάβολήά ς εκδιάδετάι συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο
άά ρθρο 72 του Ν4412/2016.89

Η  προκάτάβολήά  κάι  ή  εγγυά ήσή  προκάτάβολήά ς  μπορουά ν  νά  χορήγουά ντάι  τμήμάτικάά .  Η
προκάτάβολήά  άπάγορευά ετάι  νά  χρήσιμοποιήθειά  γιά  δάπάά νες  που  δεν  σχετιάζοντάι,  άά μεσά  ήά
εάμμεσά, με το άντικειάμενο τής συά μβάσής.

Η  άποά σβεσή  τής  προκάτάβολήά ς  κάι  ή  επιστροφήά  τής  εγγυά ήσής  προκάτάβολήά ς
πράγμάτοποιουά ντάι,  συά μφωνά  με  τις  διάτάά ξεις  των  άά ρθρων  72  κάι  150  του  ν.  4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο
αυτής)90.

Η εγγυήτικήά  επιστολήά  προκάτάβολήά ς  κάτάπιάπτει  με άιτιολογήμεάνή άποά φάσή τής άνάθεάτουσάς
άρχήά ς, ή οποιάά εκδιάδετάι μετάά  άποά  προήγουά μενή εισήά γήσή τής Διευθυά νουσάς Υπήρεσιάάς 91.

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]  
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Γιά  τήν  τάχυά τερή,  σε  σχεάσή  με  τή  συμβάτικήά  προθεσμιάά,  εκτεάλεσής  του  πάροά ντος  εάργου  (ήά  του
τμήά μάτοά ς του ……………………. σε περιάπτωσή υποδιάιάρεσής τής συά μβάσής σε τμήά μάτά) προβλεάπετάι  ή
χορήά γήσή  προά σθετής  κάτάβολήά ς  (πριμ)   στον  Ανάά δοχο  ποσοστουά  ……………….…%  92  επιά  τής  τής
άρχικήά ς  συμβάτικήά ς  άξιάάς,  μή  συμπεριλάμβάνομεάνου  του  ΦΠΑ,  εφοά σον  ο  χροά νος  πάράά δοσής του
εάργου (ήά  του τμήά μάτος…….σε περιάπτωσή υποδιάιάρεσής τής συά μβάσής σε τμήά μάτος) ειάνάι μικροά τερος
κάτάά  δεάκά τοις εκάτοά  (10%) του προβλεποά μενου στή συά μβάσή.  
16.3  Στήν περιάπτωσή άυτήά ν, γιά τήν πλήρωμήά  τής προά σθετής κάτάβολήά ς άπάιτειάτάι ή προήγουά μενή
εάκδοσή άποά φάσής του άρμοά διου άποφάινομεάνου οργάά νου, μετάά  άποά  γνωά μή του άρμοά διου τεχνικουά
συμβουλιάου τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς κάι, σε περιάπτωσή που δεν υπάά ρχει, του τεχνικουά  συμβουλιάου
τής Γενικήά ς Γράμμάτειάάς Υποδομωά ν. 
16.4 Η  προά σθετή  κάτάβολήά  κάτάβάά λλετάι  με  τήν  εμπροά θεσμή  ολοκλήά ρωσή  του  συμβάτικουά
άντικειμεάνου.  Η  προά σθετή  κάτάβολήά  θεωρειάτάι  συμπλήρωμάτικοά  εργολάβικοά  άντάά λλάγμά,
εγκρίνεται αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βάά σει τής περ. ά’ τής πάρ. 1 του άά ρθρου
132 του ν. 4412/2016 κάι περιλάμβάά νετάι σε ειδικοά  λογάριάσμοά , που υποβάά λλει ο άνάά δοχος μετάά  τήν
εάκδοσή βεβάιάωσής περάά τωσής εργάσιωά ν κάι τήν άνάγράφήά  σε άυτήά  τής τάχυά τερής εκτεάλεσής του
εάργου συά μφωνά με τους ειδικοά τερους οά ρους των εγγράά φων τής συά μβάσής.
16.5 Οι  άποφάά σεις  γιά  πάράτάά σεις  προθεσμιωά ν  ρυθμιάζουν  κάά θε  θεάμά,  που  σχετιάζετάι  με  τήν
προά σθετή άυτήά  κάτάβολήά  κάι ιδιάιάτερά, άν μετάτιάθετάι, μερικάά  ήά  ολικάά , ο κριάσιμος, γιά τήν προά σθετή
κάτάβολήά , χροά νος, με σάφήά  κάι εμπεριστάτωμεάνή άιτιολογιάά, προκειμεάνου νά δικάιουά τάι ο άνάά δοχος
προά σθετή άμοιβήά , κάτάά  τά οριζοά μενά άνωτεάρω, υποά  τον οά ρο ο άνάά δοχος νά ειάνάι πλήά ρως άνυπάιάτιος
γιά τις χορήγήθειάσες πάράτάά σεις.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου

17.1 Γιά τήν υπογράφήά  τής συά μβάσής άπάιτειάτάι ή πάροχήά  εγγυά ήσής κάλήά ς εκτεάλεσής, συά μφωνά
με το άά ρθρο 72 πάρ. 4 του ν. 4412/2016, το υά ψος τής οποιάάς κάθοριάζετάι σε  ποσοστό 5% επί
της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  (ήά  του  τμήά μάτος  τής  συά μβάσής,  σε  περιάπτωσή
υποδιάιάρεσής  σε  τμήά μάτά),  χωριάς  νά  συμπεριλάμβάά νοντάι  τά  δικάιωά μάτά  προάιάρεσής,  χωριάς
Φ.Π.Α. κάι κάτάτιάθετάι μεάχρι κάι τήν υπογράφήά  του συμφωνήτικουά 93 .

Σε  περιάπτωσή  τροποποιάήσής  τής  συά μβάσής  κάτάά  το  άά ρθρο  132  ν.  4412/2016,  ή  οποιάά
συνεπάά γετάι  άυά ξήσή  τής  συμβάτικήά ς  άξιάάς,  ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  οφειάλει  νά  άπάιτειά  άποά  τον
άνάά δοχο  νά  κάτάθεάσει,  μεάχρι  κάι  τήν  υπογράφήά  τής  τροποποιήμεάνής  συά μβάσής,
συμπλήρωμάτικήά  εγγυά ήσή  το  υά ψος  τής  οποιάάς  άνεάρχετάι  σε  ποσοστοά  5%  επιά  του  ποσουά  τής
άυά ξήσής τής άξιάάς τής συά μβάσής, χωριάς ΦΠΑ.

Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς κάλήά ς εκτεάλεσής περιλάμβάά νουν κάτ’ ελάά χιστον τά άνάφεροά μενά στήν
πάράά γράφο 15.2 τής πάρουά σάς, πλήν τής περ. (ή), κάι επιπροά σθετά, τον άριθμοά  κάι τον τιάτλο τής
σχετικήά ς συά μβάσής .

Η  εγγυά ήσή  κάλήά ς  εκτεάλεσής  τής  συά μβάσής  κάλυά πτει  συνολικάά  κάι  χωριάς  διάκριάσεις  τήν
εφάρμογήά  οά λων  των  οά ρων  τής  συά μβάσής  κάι  κάά θε  άπάιάτήσή  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  ήά  του
κυριάου του εάργου εάνάντι του άνάδοά χου.

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  εγγυά ήσή  κάλήά ς  εκτεάλεσής  κάτάπιάπτει  υπεάρ  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς,  στήν  περιάπτωσή
πάράά βάσής άποά  τον άνάά δοχο των οά ρων τής συά μβάσής, οά πως άυτήά  ειδικοά τερά οριάζει.

Οι  εγγυήτικεάς  επιστολεάς  κάλήά ς  εκτεάλεσής,  κάτάπιάπτουν  με  άιτιολογήμεάνή  άποά φάσή  τής
άνάθεάτουσάς  άρχήά ς,  ή  οποιάά  εκδιάδετάι  μετάά  άποά  προήγουά μενή  εισήά γήσή  τής  Διευθυά νουσάς
Υπήρεσιάάς.94
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Ειδικάά ,  σε περιάπτωσή οριστικοποιάήσής τής άποά φάσής εάκπτωσής του άνάδοά χου, το συά νολο των
εγγυήά σεων γιά τήν κάλήά  εκτεάλεσή του εάργου, κάτάπιάπτει υπεάρ του κυριάου του εάργου, ως ειδικήά
ποινικήά  ρήά τρά, κάι κάτάά  μεάγιστο μεάχρι το υπολειποά μενο προς κάτάσκευήά  ποσοά  τής συά μβάσής κάι
εφοά σον λήφθειά υποά ψή προς επιστροφήά  άρνήτικοά ς λογάριάσμοά ς.95

Η εγγυά ήσή κάλήά ς εκτεάλεσής, οά πως άυτήά  διάμορφωά θήκε κάτοά πιν τροποποιήά σεων τής συά μβάσής,
κάτάά  το  άά ρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  μειωά νετάι  άμεάσως  μετάά  άποά  τήν  εάγκρισή  τής  τελικήά ς
επιμεάτρήσής  άποά  τή  διευθυά νουσά  υπήρεσιάά,  κάτάά  ποσοστοά  εβδομήά ντά  τοις  εκάτοά  (70%)  τής
συνολικήά ς άξιάάς.96 

Το συά νολο των εγγυήά σεων κάλήά ς εκτεάλεσής επιστρεάφετάι χωριάς κάθυστεάρήσή, άμεάσως μετάά  άποά
τήν εάγκρισή του πρωτοκοά λλου πάράλάβήά ς κάι τήν εάγκρισή του τελικουά  λογάριάσμουά  του εάργου.

17.2 Εγγυά ήσή κάλήά ς λειτουργιάάς

..........................................97

17.  3 Οι  κράτήά σεις  τής  πάρ.  12  του  άά ρθρου  152  του  ν.  4412/2016,  περιά  λογάριάσμωά ν  κάι
πιστοποιήά σεων, μπορειά  νά άντικάτάστάθουά ν οποτεδήά ποτε άποά  τον άνάά δοχο, μερικάά  ήά  ολικάά , με
ισοά ποσή εγγυήτικήά  επιστολήά . Οι εγγυήά σεις άυτεάς περιοριάζοντάι κάτάά  ποσοστοά  πεάντε τοις εκάτοά
(5%)  επιά  τής  άξιάάς  των  εργάσιωά ν  που  περιλάμβάά νοντάι  στις  υποβεβλήμεάνες  στήν  υπήρεσιάά
επιμετρήά σεις.  Η  μειάωσή άποφάσιάζετάι  άποά  τή  διευθυά νουσά υπήρεσιάά,  υά στερά άποά  άιάτήσή του
άνάδοά χου,  ή  οποιάά  συνοδευά ετάι  άποά  ειδικοά  άπολογισμοά  των  εργάσιωά ν  των  οποιάων  εάχουν
υποβλήθειά οι επιμετρήά σεις.98

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1.  Οι  εγγυήτικεάς  επιστολεάς  των  άά ρθρων  15,  16  κάι  17  εκδιάδοντάι  άποά  πιστωτικάά  ήά
χρήμάτοδοτικάά  ιδρυά μάτά ήά  άσφάλιστικεάς επιχειρήά σεις κάτάά  τήν εάννοιά των περιπτωά σεων β΄ κάι
γ΄ τής πάρ. 1 του άά ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουά ν νοά μιμά στά κράά τή- μεάλή
τής  Ένωσής  ήά  του  Ευρωπάιϋκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου  ήά  στά  κράά τή-μεάρή  τής  ΣΔΣ  κάι  εάχουν,
συά μφωνά με τις ισχυά ουσες διάτάά ξεις, το δικάιάωμά άυτοά . Μπορουά ν, επιάσής, νά εκδιάδοντάι άποά  το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ήά  νά  πάρεάχοντάι  με  γράμμάά τιο  του  Τάμειάου  Πάράκάτάθήκωά ν  κάι  Δάνειάων  με
πάράκάτάά θεσή σε άυτοά  του άντιάστοιχου χρήμάτικουά  ποσουά .
99 Αν  συστάθειά  πάράκάτάθήά κή  με  γράμμάά τιο  πάράκάτάά θεσής  χρεογράά φων  στο  Τάμειάο
Πάράκάτάθήκωά ν  κάι  Δάνειάων,  τά  τοκομεριάδιά  ήά  μεριάσμάτά που  λήά γουν  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής
εγγυά ήσής επιστρεάφοντάι μετάά  τή λήά ξή τους στον υπεάρ ου ή εγγυά ήσή οικονομικοά  φορεάά.

17.Α.2 Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς εκδιάδοντάι κάτ’ επιλογήά  του οικονομικουά  φορεάά/άνάδοά χου άποά
εάνά ήά  περισσοά τερους εκδοά τες τής πάράπάά νω πάράγράά φου,   άνεξάρτήά τως του υά ψους των.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους100. 

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

Ως  ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορωά ν101 οριάζετάι  η 26η
Ιανουαρίου 2022 (26/01/2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:35. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορωά ν  οριάζετάι η  2α
Φεβρουαρίου 2022 (02/02/2022) , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Αν,  γιά  λοάγους  άνωτεάράς  βιάάς ήά  γιά  τεχνικουά ς  λοάγους  δεν  διενεργήθειά  ή  άποσφράά γισή  κάτάά  τήν
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ορισθειάσά ήμεάρά ήά  άν μεάχρι τή μεάρά άυτήά  δεν εάχει υποβλήθειά κάμιάά προσφοράά , ή άποσφράά γισή κάι ή
κάτάλήκτικήά  ήμερομήνιάά  άντιάστοιχά  μετάτιάθεντάι  σε  οποιάδήά ποτε  άά λλή  ήμεάρά,  με  άποά φάσή  τής
άνάθεάτουσάς  άρχήά ς.  Η  άποά φάσή  άυτήά  κοινοποιειάτάι   στους  προσφεάροντες, μεάσω  τής
λειτουργικοά τήτάς “Επικοινωνιάά”,  πεάντε (5) τουλάά χιστον εργάά σιμες ήμεάρες πριν τή νεάά ήμερομήνιάά,
κάι άνάρτάά τάι στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελιάδά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς, εφοά σον διάθεάτει, κάθωά ς κάι
στον  ειδικοά ,  δήμοά σιά  προσβάά σιμο,  χωά ρο  “ήλεκτρονικοιά  διάγωνισμοιά”  τής  πυά λής
www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  κάι  στή  νεάά  άυτήά  ήμερομήνιάά  δεν  κάτάστειά  δυνάτήά  ή
άποσφράά γισή των προσφορωά ν ήά  δεν υποβλήθουά ν προσφορεάς, μπορειά νά ορισθειά κάι νεάά ήμερομήνιάά,
εφάρμοζομεάνων κάτάά  τά λοιπάά  των διάτάά ξεων των δυά ο προήγουά μενων εδάφιάων. Σε περιάπτωσή που
κάι  στή  νεάά  άυτήά  ήμερομήνιάά  δεν  κάτάστειά  δυνάτήά  ή  άποσφράά γισή  των  προσφορωά ν  ήά  δεν
υποβλήθουά ν προσφορεάς, διεξάά γετάι νεάά διάδικάσιάά συά νάψής δήμοά σιάς συά μβάσής γιά το εν λοά γω
εάργο  με  τήν  εκ  νεάου  τήά ρήσή  οά λων  των  διάτυπωά σεων  δήμοσιοά τήτάς  που  προβλεάποντάι  στις
διάτάά ξεις του πάροά ντος (επάνάλήπτικοά ς διάγωνισμοά ς, συά μφωνά με τις διάτάά ξεις του άά ρθρου 98
πάρ. 1 περ. ά του ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Κάά θε υποβάλλοά μενή προσφοράά  δεσμευά ει τον συμμετεάχοντά στον διάγωνισμοά  κάτάά  τή διάά τάξή
του άά ρθρου 97 του ν.  4412/2016,  για διάστημα  δεκατριών (13) μηνών102,  άποά  τήν ήμερομήνιάά
λήά ξής τής προθεσμιάάς υποβολήά ς των προσφορωά ν.

19.2 Προσφοράά  που  οριάζει  χροά νο  ισχυά ος  μικροά τερο  άποά  άυτοά ν  που  προβλεάπετάι  στο  πάροά ν
άπορριάπτετάι ως μή κάνονικήά 103.

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.  Μετάά  άποά  τή  λήά ξή  κάι  του  πάράπάά νω άνωά τάτου χρονικουά  οριάου  πάράά τάσής
ισχυά ος  τής  προσφοράά ς,  τά  άποτελεάσμάτά  τής  πάρουά σάς  διάδικάσιάάς  άνάά θεσής μάτάιωά νοντάι,
εκτοά ς  άν  ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  κριάνει,  κάτάά  περιάπτωσή,  άιτιολογήμεάνά,  οά τι  ή  συνεάχισή  τής
διάδικάσιάάς εξυπήρετειά το δήμοά σιο συμφεάρον, οποά τε οι οικονομικοιά φορειάς που συμμετεάχουν στή
διάδικάσιάά μπορουά ν νά επιλεάξουν νά πάράτειάνουν τήν προσφοράά  τους, εφοά σον τους ζήτήθειά πριν
άποά  τήν πάά ροδο του άνωτεάρω άνωά τάτου οριάου πάράά τάσής τής προσφοράά ς τους. Η διάδικάσιάά
άνάά θεσής  συνεχιάζετάι  με  οά σους  πάρεάτεινάν  τις  προσφορεάς  τους  κάι  άποκλειάοντάι  οι  λοιποιά
οικονομικοιά φορειάς.

19.4 Αν  λήά ξει  ο  χροά νος  ισχυά ος  των προσφορωά ν  κάι  δεν  ζήτήθειά  πάράά τάσή  τής  προσφοράά ς,  ή
άνάθεάτουσά άρχήά  δυά νάτάι,  με  άιτιολογήμεάνή  άποά φάσήά  τής,  εφοά σον  ή  εκτεάλεσή τής συά μβάσής
εξυπήρετειά  το δήμοά σιο συμφεάρον,  νά ζήτήά σει,  εκ των υστεάρων,  άποά  τους οικονομικουά ς  φορειάς
που συμμετεάχουν στή διάδικάσιάά νά πάράτειάνουν τον χροά νο ισχυά ος τής προσφοράά ς τους, κάθωά ς
κάι τής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς,  οποά τε ή διάδικάσιάά συνεχιάζετάι με τους οικονομικουά ς φορειάς,  οι
οποιάοι προεάβήσάν στις άνωτεάρω ενεάργειες.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η πάρουά σά Διάκήά ρυξή άνάρτήά θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τά  εάγγράφά  τής  πάρουά σάς  διάδικάσιάάς  δήμοά σιάς  συά μβάσής  κάτάχωρήά θήκάν  στο  σχετικοά
ήλεκτρονικοά  χωά ρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δήμοά σιά Έργά με Συστήμικοά  Αυά ξοντά Αριθμοά :  …… [εφόσον είναι
γνωστός], κάι άνάρτήά θήκάν στή Διάδικτυάκήά  Πυά λή (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στήν ιστοσελιάδά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς (www      .      agan      .      gov      .      gr      .),  άνάρτάά τάι σχετικήά  ενήμεάρωσή,
συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 2 τής πάρουά σάς. 
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4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο 104, συά μφωνά με
το άά ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr . 

Τά  εάξοδά  των  εκ  τής  κειάμενής  νομοθεσιάάς  άπάράιάτήτων  δήμοσιευά σεων  τής  περιάλήψής  τής
δήμοπράσιάάς στήν οποιάά άνάδειάχθήκε άνάά δοχος, βάρυά νουν τον ιάδιο κάι εισπράά ττοντάι με τον πρωά το
λογάριάσμοά  πλήρωμήά ς του εάργου.  Τά εάξοδά δήμοσιευά σεων των τυχοά ν προήγουά μενων διάγωνισμωά ν
γιά  τήν  άνάά θεσή  του  ιάδιου  εάργου,  κάθωά ς  κάι  τά  εάξοδά  των  μή  άπάράιάτήτων  εκ  του  νοά μου
δήμοσιευά σεων βάρυά νουν τήν άνάθεάτουσά άρχήά  κάι κάτάβάά λλοντάι άποά  τις πιστωά σεις του εάργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης105

(Το  άά ρθρο 20Α προστιάθετάι κάτάά  τή διάκριτικήά  ευχεάρειά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς)

1. Προσκάλουά ντάι οι,  κάτάά  τά εάγγράφά τής πάρουά σάς συά μβάσής,  δυνάά μενοι νά λάά βουν μεάρος στή
διάδικάσιάά συά νάψής συά μβάσής οικονομικοιά  φορειάς,  προκειμεάνου ή άνάθεάτουσά άρχήά  νά προβειά  σε
πάρουσιάάσή  του  προς  άνάά θεσή  εάργου  κάι  σε  σχετικήά  διάβουά λευσή  στ..................................  (τοά πος),
στις ......................................(ήμερομήνιάά κάι ωά ρά)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συά μβάσή άνάτιάθετάι βάά σει του κριτήριάου του άά ρθρου 14 τής πάρουά σάς, σε προσφεάροντά ο οποιάος
δεν άποκλειάετάι άποά  τή συμμετοχήά  βάά σει  τής πάρ. Α του άά ρθρου 22 τής πάρουά σάς κάι πλήροιά  τά
κριτήά ριά επιλογήά ς των πάρ. Β, Γ, Δ κάι Ε του άά ρθρου 22 τής πάρουά σάς.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικάιάωμά  συμμετοχήά ς  εάχουν  φυσικάά  ήά  νομικάά  προά σωπά,  ήά  ενωά σεις  άυτωά ν  106   που
δράστήριοποιουά ντάι  στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 293.719,12€) και
στην  κατηγορία έργου Η/Μ (προϋπολογισμού 397.504,40€) 107 κάι  που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνά
σε108:
ά) σε κράά τος-μεάλος τής Ένωσής,
β) σε κράά τος-μεάλος του Ευρωπάιϋκουά  Οικονομικουά  Χωά ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογράά ψει κάι κυρωά σει τή ΣΔΣ, στο βάθμοά  που ή υποά  άνάά θεσή δήμοά σιά
συά μβάσή κάλυά πτετάι  άποά  τά  Πάράρτήά μάτά 1,  2,  4  ,  5,  6  κάι  7109 κάι  τις  γενικεάς  σήμειωά σεις  του
σχετικουά  με τήν Ένωσή Προσάρτήά μάτος I τής ως άά νω Συμφωνιάάς, κάθωά ς κάι
δ)  σε  τριάτες  χωά ρες  που δεν εμπιάπτουν στήν περιάπτωσή γ΄  τής πάρουά σάς  πάράγράά φου κάι  εάχουν
συνάά ψει διμερειάς ήά  πολυμερειάς συμφωνιάες με τήν Ένωσή σε θεάμάτά διάδικάσιωά ν άνάά θεσής δήμοσιάων
συμβάά 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 Ένωσης110.

21.2 Οικονομικοά ς φορεάάς συμμετεάχει ειάτε μεμονωμεάνά ειάτε ως μεάλος εάνωσής111,

21.3 Οι ενωά σεις οικονομικωά ν φορεάων συμμετεάχουν υποά  τους οά ρους των πάρ. 2, 3 κάι 4 του άά ρθρου 19
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κάι των πάρ. 1 (γ) κάι (ε)  του άά ρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν άπάιτειάτάι άποά  τις εν λοάγω ενωά σεις νά περιβλήθουά ν συγκεκριμεάνή νομικήά  μορφήά  γιά τήν υποβολήά
προσφοράά ς.  Σε περιάπτωσή που ή εάνωσή άνάδειχθειά  άνάά δοχος ή νομικήά  τής μορφήά  πρεάπει νά ειάνάι
τεάτοιά που νά εξάσφάλιάζετάι ή υά πάρξή ενοά ς κάι μονάδικουά  φορολογικουά  μήτρωά ου γιά τήν εάνωσή  (πχ
κοινοπράξιάά).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμεάνοι προσφεάροντες πρεάπει νά ικάνοποιουά ν οά λά τά κριτήά ριά ποιοτικήά ς επιλογήά ς. 

Στήν περιάπτωσή εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων, ισχυά ουν τά εξήά ς :

- άνάφορικάά  με τις άπάιτήά σεις του άά ρθρου 22 Α τής πάρουά σάς, άυτεάς θά πρεάπει νά ικάνοποιουά ντάι
άποά  κάά θε μεάλος τής εάνωσής 

- άνάφορικάά  με τις άπάιτήά σεις του άά ρθρου 22.Β τής πάρουά σάς, κάά θε μεάλος τής εάνωσής θά πρεάπει νά
ειάνάι  εγγεγράμμεάνο  στο σχετικοά  επάγγελμάτικοά  μήτρωά ο, συά μφωνά με  τά  ειδικοά τερά στο ως άά νω
άά ρθρο, τουλάά χιστον  σε  μιά  άποά  τις  κάτήγοριάες  που  άφοράά  στο  υποά  άνάά θεσή  εάργο.  Περάιτεάρω,
άθροιστικάά  πρεάπει νά κάλυά πτοντάι οά λες οι κάτήγοριάες του εάργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κάά θε  προσφεάρων  αποκλείεται άποά  τή  συμμετοχήά  στήν πάρουά σά διάδικάσιάά  συά νάψής συά μβάσής,
εφοά σον συντρεάχει στο προά σωποά  του (άν προά κειτάι γιά μεμονωμεάνο φυσικοά  ήά  νομικοά  προά σωπο) ήά  σε
εάνά άποά  τά μεάλή του (άν προά κειτάι περιά εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων) εάνάς άποά  τους λοάγους των πά -
ράκάά τω περιπτωά σεων:

22.A.1. Ότάν υπάά ρχει εις βάά ρος του άμετάά κλήτή112 κάτάδικάστικήά  άποά φάσή γιά εάνά άποά  τά άκοά λουθά
εγκλήά μάτά:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οά πως άυτήά  οριάζετάι στο άά ρθρο 2 τής άποά φάσής-πλάιάσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιάου τής 24ής Οκτωβριάου 2008, γιά τήν κάτάπολεάμήσή του οργάνωμεάνου
εγκλήά μάτος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), κάι τά εγκλήά μάτά του άά ρθρου 187 του Ποινικουά  Κωά δικά
(εγκλήμάτικήά  οργάά νωσή),

β) ενεργητική δωροδοκία, οά πως οριάζετάι στο άά ρθρο 3 τής συά μβάσής περιά  τής κάτάπολεάμήσής τής
δωροδοκιάάς,  στήν οποιάά ενεάχοντάι υπάά λλήλοι των Ευρωπάιϋκωά ν Κοινοτήά των ήά  των κράτωά ν-μελωά ν
τής Ένωσής (ΕΕ  C 195 τής 25.6.1997, σ.  1) κάι στήν πάρ. 1 του άά ρθρου 2 τής άποά φάσής-πλάιάσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιάου τής 22άς Ιουλιάου 2003, γιά τήν κάτάπολεάμήσή τής δωροδοκιάάς στον
ιδιωτικοά  τομεάά (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), κάθωά ς κάι οά πως οριάζετάι στο εθνικοά  διάκάιο του οικο-
νομικουά  φορεάά, κάι τά εγκλήά μάτά των άά ρθρων 159Α (δωροδοκιάά πολιτικωά ν προσωά πων), 236 (δωρο-
δοκιάά υπάλλήά λου), 237 πάρ. 2-4 (δωροδοκιάά δικάστικωά ν λειτουργωά ν), 237Α πάρ. 2 (εμποριάά επιρρο -
ήά ς – μεσάά ζοντες), 396 πάρ. 2 (δωροδοκιάά στον ιδιωτικοά  τομεάά) του Ποινικουά  Κωά δικά,

γ) απάτη, εις βάά ρος των οικονομικωά ν συμφεροά ντων τής Ένωσής κάτάά  τήν εάννοιά των άά ρθρων 3 κάι
4 τής Οδήγιάάς (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπάιϋκουά  Κοινοβουλιάου κάι του Συμβουλιάου τής 5ής Ιουλιάου
2017 σχετικάά  με τήν κάτάπολεάμήσή, μεάσω του ποινικουά  δικάιάου, τής άπάά τής εις βάά ρος των οικονομι -
κωά ν συμφεροά ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) κάι τά εγκλήά μάτά των άά ρθρων 159Α (δωροδοκιάά
πολιτικωά ν προσωά πων), 216 (πλάστογράφιάά), 236 (δωροδοκιάά υπάλλήά λου), 237 πάρ. 2-4 (δωροδοκιάά
δικάστικωά ν  λειτουργωά ν),  242 (ψευδήά ς  βεβάιάωσή,  νοά θευσή  κ.λπ.)  374 (διάκεκριμεάνή  κλοπήά ),  375
(υπεξάιάρεσή), 386 (άπάά τή), 386Α (άπάά τή με υπολογιστήά ), 386Β (άπάά τή σχετικήά  με τις επιχορήγήά σεις),
390 (άπιστιάά) του Ποινικουά  Κωά δικά κάι των άά ρθρων 155 επ. του Εθνικουά  Τελωνειάκουά  Κωά δικά (ν.
2960/2001, Α’ 265), οά τάν άυτάά  στρεάφοντάι κάτάά  των οικονομικωά ν συμφεροά ντων τής Ευρωπάιϋκήά ς
Ένωσής ήά  συνδεάοντάι με τήν προσβολήά  άυτωά ν των συμφεροά ντων, κάθωά ς κάι τά εγκλήά μάτά των άά ρ-
θρων 23 (διάσυνοριάκήά  άπάά τή σχετικάά  με τον ΦΠΑ) κάι 24 (επικουρικεάς διάτάά ξεις γιά τήν ποινικήά
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προστάσιάά των οικονομικωά ν συμφεροά ντων τής Ευρωπάιϋκήά ς Ένωσής) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκράτικεάς δράστήριοά τήτες, οά πως
οριάζοντάι, άντιστοιάχως, στά άά ρθρά 3-4 κάι 5-12 τής Οδήγιάάς (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπάιϋκουά  Κοινο-
βουλιάου κάι του Συμβουλιάου τής 15ής Μάρτιάου 2017, γιά τήν κάτάπολεάμήσή τής τρομοκράτιάάς κάι τήν
άντικάτάά στάσή τής άποά φάσής-πλάισιάου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιάου κάι γιά τήν τροποποιάήσή
τής άποά φάσής 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιάου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ήά  ήθικήά  άυτουργιάά ήά  συνεάργειά
ήά  άποά πειρά διάά πράξής εγκλήά μάτος, οά πως οριάζοντάι στο άά ρθρο 14 άυτήά ς,  κάι τά εγκλήά μάτά των άά ρ-
θρων 187Α  κάι  187Β  του  Ποινικουά  Κωά δικά,  κάθωά ς  κάι  τά  εγκλήά μάτά  των άά ρθρων 32-35  του  ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ήά  χρήμάτοδοά τήσή τής τρομοκράτιάάς,
οά πως άυτεάς οριάζοντάι στο άά ρθρο 1 τής Οδήγιάάς (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπάιϋκουά  Κοινοβουλιάου κάι
του Συμβουλιάου τής 20ής Μάιΐου  2015, σχετικάά  με τήν προά λήψή τής χρήσιμοποιάήσής του χρήμάτοπι -
στωτικουά  συστήά μάτος γιά τή νομιμοποιάήσή εσοά δων άποά  πάράά νομες δράστήριοά τήτες ήά  γιά τή χρήμά-
τοδοά τήσή  τής τρομοκράτιάάς, τήν τροποποιάήσή του  κάνονισμουά  (ΕΕ)  άριθμ.  648/2012 του  Ευρω-
πάιϋκουά  Κοινοβουλιάου κάι του Συμβουλιάου, κάι τήν κάτάά ργήσή τής οδήγιάάς 2005/60/ΕΚ του Ευρω-
πάιϋκουά  Κοινοβουλιάου  κάι  του  Συμβουλιάου  κάι  τής  οδήγιάάς  2006/70/ΕΚ  τής  Επιτροπήά ς  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) κάι τά εγκλήά μάτά των άά ρθρων 2 κάι 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οά πως οριάζοντάι στο άά ρθρο 2 τής
Οδήγιάάς 2011/36/ΕΕ του Ευρωπάιϋκουά  Κοινοβουλιάου κάι του Συμβουλιάου τής 5ής Απριλιάου 2011, γιά
τήν προά λήψή κάι τήν κάτάπολεάμήσή τής εμποριάάς άνθρωά πων κάι γιά τήν προστάσιάά των θυμάά των
τής, κάθωά ς κάι γιά τήν άντικάτάά στάσή τής άποά φάσής-πλάιάσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιάου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011,  σ.  1),  κάι τά εγκλήά μάτά του άά ρθρου 323Α του Ποινικουά  Κωά δικά (εμποριάά  άν-
θρωά πων). Ο οικονομικοά ς φορεάάς άποκλειάετάι επιάσής οά τάν το προά σωπο εις βάά ρος του οποιάου εκδοά θή-
κε άμετάά κλήτή κάτάδικάστικήά  άποά φάσή ειάνάι μεάλος του διοικήτικουά , διευθυντικουά  ήά  εποπτικουά  ορ-
γάά νου του εν λοάγω οικονομικουά  φορεάά ήά  εάχει εξουσιάά εκπροσωά πήσής, λήά ψής άποφάά σεων ήά  ελεάγχου
σε άυτοά .

Η υποχρεάωσή του προήγουά μενου εδάφιάου άφοράά :

ά) Στις περιπτωά σεις ετάιρειωά ν περιορισμεάνής ευθυά νής (Ε.Π.Ε.), προσωπικωά ν ετάιρειωά ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) κάι
Ιδιωτικωά ν Κεφάλάιουχικωά ν Ετάιρειωά ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διάχειριστεάς.

β) Στις περιπτωά σεις άνωνυά μων ετάιρειωά ν (Α.Ε.) τον Διευθυά νοντά Συά μβουλο, τά μεάλή του Διοικήτικουά
Συμβουλιάου, κάθωά ς  κάι  τά  προά σωπά  στά  οποιάά  με  άποά φάσή  του  Διοικήτικουά  Συμβουλιάου  εάχει
άνάτεθειά το συά νολο τής διάχειάρισής κάι εκπροσωά πήσής τής ετάιρειάάς.

γ) Στις περιπτωά σεις των συνετάιρισμωά ν, τά μεάλή του Διοικήτικουά  Συμβουλιάου, ήά

δ) στις υποά λοιπες περιπτωά σεις νομικωά ν προσωά πων, τον, κάτάά  περιάπτωσή, νοά μιμο  εκπροά σωπο113.

22.A.2

α) Ότάν ο  προσφεάρων εάχει άθετήά σει τις υποχρεωά σεις του οά σον άφοράά  στήν  κάτάβολήά  φοά ρων ήά  ει-
σφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής κάι άυτοά  εάχει διάπιστωθειά  άποά  δικάστικήά  ήά  διοικήτικήά  άποά φάσή με
τελεσιάδική κάι δεσμευτικήά  ισχυά , συά μφωνά με διάτάά ξεις τής χωά ράς οά που ειάνάι εγκάτεστήμεάνος ήά  τήν
εθνικήά  νομοθεσιάά  ήά /κάι 

β) ή άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά νά άποδειάξει με τά κάτάά λλήλά μεάσά οά τι ο προσφεάρων εάχει άθετήά σει τις
υποχρεωά σεις του οά σον άφοράά  τήν κάτάβολήά  φοά ρων ήά  εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής.

Αν ο προσφεάρων ειάνάι Έλλήνάς πολιάτής ήά  εάχει τήν εγκάτάά στάσήά  του στήν Ελλάά δά, οι υποχρεωά σεις
του που άφορουά ν τις εισφορεάς κοινωνικήά ς άσφάά λισής κάλυά πτουν, τοά σο τήν κυά ριά, οά σο κάι τήν επι-
κουρικήά  άσφάά λισή.

Οι  υποχρεωά σεις  των περ.  ά’  κάι β’  θεωρειάτάι  οά τι  δεν εάχουν άθετήθειά  εφοά σον δεν εάχουν κάτάστειά
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λήξιπροά θεσμες ήά  εφοά σον άυτεάς εάχουν υπάχθειά σε δεσμευτικοά  διάκάνονισμοά  που τήρειάτάι.

Δεν άποκλειάετάι ο προσφεάρων, οά τάν εάχει εκπλήρωά σει τις υποχρεωά σεις του, ειάτε κάτάβάά λλοντάς τους
φοά ρους ήά  τις εισφορεάς κοινωνικήά ς άσφάά λισής που οφειάλει, συμπεριλάμβάνομεάνων, κάτάά  περιάπτωσή,
των δεδουλευμεάνων τοά κων ήά  των προστιάμων, ειάτε υπάγοά μενος σε δεσμευτικοά  διάκάνονισμοά  γιά τήν
κάτάβολήά  τους, στο μεάτρο που τήρειά τους οά ρους του δεσμευτικουά  κάνονισμουά 114

22.A.3  α) Κάτ’ εξάιάρεσή, γιά τους πιο κάά τω επιτάκτικουά ς λοάγους δήμοά σιου συμφεάροντος............115 

β) Κάτ’ εξάιάρεσή, οά τάν  ο άποκλεισμοά ς  ειάνάι  σάφωά ς δυσάνάά λογος, ιδιάως οά τάν μοά νο μικράά  ποσάά  των
φοά ρων ήά  των εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής δεν εάχουν κάτάβλήθειά  ήά  οά τάν ο  προσφεάρων  ενήμε-
ρωά θήκε σχετικάά  με το άκριβεάς ποσοά  που οφειάλετάι λοάγω άθεάτήσής των υποχρεωά σεωά ν του οά σον άφο-
ράά  στήν κάτάβολήά  φοά ρων ήά  εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής σε χροά νο κάτάά  τον οποιάο δεν ειάχε τή δυ-
νάτοά τήτά νά λάά βει μεάτρά, συά μφωνά με το τελευτάιάο εδάά φιο τής περ. β' τής πάρ. 2 του άά ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν άποά  τήν εκπνοήά  τής προθεσμιάάς υποβολήά ς προσφοράά ς του άά ρθρου 18 τής πάρουά -
σάς, δεν εφάρμοά ζετάι 116ή πάράά γράφος 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:117

(α) εάχει άθετήά σει τις υποχρεωά σεις που προβλεάποντάι στήν πάρ. 2 του άά ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περιά άρχωά ν που εφάρμοά ζοντάι στις διάδικάσιάες συά νάψής δήμοσιάων συμβάά σεων,                    

(β) εάά ν ο οικονομικοά ς φορεάάς τελειά υποά  πτωά χευσή ήά  εάχει υπάχθειά σε διάδικάσιάά  ειδικήά ς εκκάθάά ρισής
ήά  τελειά υποά  άνάγκάστικήά  διάχειάρισή άποά  εκκάθάριστήά  ήά  άποά  το δικάστήά ριο ήά  εάχει υπάχθειά σε διάδικά-
σιάά πτωχευτικουά  συμβιβάσμουά  ήά  εάχει άνάστειάλει τις επιχειρήμάτικεάς του δράστήριοά τήτες ήά  εάχει υπά-
χθειά σε διάδικάσιάά εξυγιάάνσής κάι δεν τήρειά τους οά ρους άυτήά ς ήά  εάά ν βριάσκετάι σε οποιάδήά ποτε άνάά λο-
γή κάτάά στάσή προκυά πτουσά άποά  πάροά μοιά διάδικάσιάά, προβλεποά μενή σε εθνικεάς διάτάά ξεις νοά μου. 

Η άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά  νά μήν άποκλειάει εάνάν οικονομικοά  φορεάά, ο οποιάος βριάσκετάι σε μιά εκ
των κάτάστάά σεων που άνάφεάροντάι στήν πάρουά σά περιάπτωσή, υποά  τήν προυϋ ποά θεσή οά τι ή άνάθεάτου-
σά άρχήά  εάχει άποδειάξει οά τι ο εν λοάγω φορεάάς ειάνάι σε θεάσή νά εκτελεάσει τή συά μβάσή, λάμβάά νοντάς
υποά ψή τις ισχυά ουσες διάτάά ξεις κάι τά μεάτρά γιά τή συνεάχισή τής επιχειρήμάτικήά ς του λειτουργιάάς
(πάρ. 5 άά ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 118

(γ) εάά ν, με τήν επιφυά λάξή τής πάράγράά φου 3β του άά ρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περιά ποινικωά ν
κυρωά σεων κάι άά λλων διοικήτικωά ν συνεπειωά ν, ή άνάθεάτουσά άρχήά  διάθεάτει επάρκωά ς ευά λογες ενδειά -
ξεις που οδήγουά ν στο συμπεάράσμά οά τι ο οικονομικοά ς φορεάάς συνήά ψε συμφωνιάες με άά λλους οικονομι-
κουά ς φορειάς με στοάχο τή στρεάβλωσή του άντάγωνισμουά ,

(δ) εάά ν μιάά κάτάά στάσή συά γκρουσής συμφεροά ντων κάτάά  τήν εάννοιά του άά ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειά νά θεράπευθειά άποτελεσμάτικάά  με άά λλά, λιγοά τερο πάρεμβάτικάά , μεάσά,

(ε) εάά ν μιάά κάτάά στάσή στρεάβλωσής του άντάγωνισμουά  άποά  τήν προά τερή συμμετοχήά  των οικονομικωά ν
φορεάων κάτάά  τήν προετοιμάσιάά τής διάδικάσιάάς συά νάψής συά μβάσής, συά μφωνά με οά σά οριάζοντάι στο
άά ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειά νά θεράπευθειά με άά λλά, λιγοά τερο πάρεμβάτικάά , μεάσά,

(στ) εάά ν  ο  οικονομικοά ς  φορεάάς εάχει  επιδειάξει  σοβάρήά  ήά  επάνάλάμβάνοά μενή πλήμμεάλειά κάτάά  τήν
εκτεάλεσή ουσιωά δους άπάιάτήσής στο πλάιάσιο προήγουά μενής δήμοά σιάς συά μβάσής, προήγουά μενής συά μ-
βάσής με άνάθεάτοντά φορεάά ήά  προήγουά μενής συά μβάσής πάράχωά ρήσής που ειάχε ως άποτεάλεσμά τήν
προά ωρή κάτάγγελιάά τής προήγουά μενής συά μβάσής, άποζήμιωά σεις ήά  άά λλες πάροά μοιες κυρωά σεις,

(ζ) εάά ν ο οικονομικοά ς φορεάάς εάχει κριθειά εάνοχος εκ προθεάσεως σοβάρωά ν  άπάτήλωά ν δήλωά σεων, κάτάά
τήν πάροχήά  των πλήροφοριωά ν που άπάιτουά ντάι γιά τήν εξάκριάβωσή τής άπουσιάάς των λοάγων άπο-
κλεισμουά  ήά  τήν πλήά ρωσή των κριτήριάων επιλογήά ς, εάχει άποκρυά ψει τις πλήροφοριάες άυτεάς ήά  δεν ειάνάι
σε θεάσή νά προσκομιάσει τά δικάιολογήτικάά  που άπάιτουά ντάι κάτ’ εφάρμογήά  του άά ρθρου 79 του ν.
4412/2016, περιά Ευρωπάιϋκουά  Ενιάιάου Εγγράά φου Συά μβάσής, κάθωά ς κάι του άά ρθρου 23 τής πάρουά σάς,
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(η) εάά ν ο οικονομικοά ς φορεάάς επιχειάρήσε νά επήρεάά σει με άθεάμιτο τροά πο τή διάδικάσιάά λήά ψής άπο -
φάά σεων τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς,  νά άποκτήά σει  εμπιστευτικεάς  πλήροφοριάες  που ενδεάχετάι  νά του
άποφεάρουν άθεάμιτο  πλεονεάκτήμά στή  διάδικάσιάά  συά νάψής συά μβάσής ήά  νά  πάράά σχει  με  άπάτήλοά
τροά πο  πάράπλάνήτικεάς  πλήροφοριάες  που ενδεάχετάι  νά  επήρεάά σουν ουσιωδωά ς  τις  άποφάά σεις  που
άφορουά ν τον άποκλεισμοά , τήν επιλογήά  ήά  τήν άνάά θεσή,

(θ) εάά ν ο οικονομικοά ς φορεάάς εάχει διάπράά ξει σοβάροά  επάγγελμάτικοά  πάράά πτωμά, το οποιάο θεάτει  σε
άμφιβολιάά τήν άκεράιοά τήτάά  του.

22.Α.5.  Αποκλειάετάι άποά  τή συμμετοχήά  στή διάδικάσιάά συά νάψής δήμοά σιάς συά μβάσής (διάγωνισμοά ),
οικονομικοά ς  φορεάάς εάά ν  συντρεάχουν οι  προυϋ ποθεάσεις εφάρμογήά ς  τής πάρ. 4 του άά ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 119

Οι  υποχρεωά σεις  τής  πάρουά σής  άφορουά ν  στις  άνωά νυμες  ετάιρειάες  που  υποβάά λλουν  προσφοράά
άυτοτελωά ς ήά  ως μεάλή εάνωσής ήά  που συμμετεάχουν στο μετοχικοά  κεφάά λάιο άά λλου νομικουά  προσωά που
που  υποβάά λλει  προσφοράά  ήά  σε  νομικάά  προά σωπά τής  άλλοδάπήά ς   που  άντιστοιχουά ν  σε  άνωά νυμή
ετάιρειάά.

Εξάιρουά ντάι τής υποχρεάωσής άυτήά ς: 

α) οι εισήγμεάνες στά χρήμάτιστήά ριά κράτωά ν-μελωά ν τής Ευρωπάιϋκήά ς Ένωσής ήά  του Οργάνισμουά  Οικο -
νομικήά ς Συνεργάσιάάς κάι Ανάά πτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) ετάιρειάες, 

β) οι ετάιρειάες, τά δικάιωά μάτά ψήά φου των οποιάων ελεάγχοντάι άποά  μιάά ήά  περισσοά τερες επιχειρήά σεις
επενδυά σεων  (investment  firms),  ετάιρειάες  διάχειάρισής  κεφάλάιάων/ενεργήτικουά  (asset/fund
managers) ήά  ετάιρειάες διάχειάρισής κεφάλάιάων επιχειρήμάτικωά ν συμμετοχωά ν (private equity firms),
υποά  τήν προυϋ ποά θεσή οά τι οι τελευτάιάες άυτεάς ετάιρειάες ελεάγχουν, συνολικάά  ποσοστοά  που υπερβάιάνει
το εβδομήά ντά πεάντε τοις εκάτοά  (75%) των δικάιωμάά των ψήά φων κάι ειάνάι εποπτευοά μενες άποά  Επιτρο-
πεάς  Κεφάλάιάγοράά ς  ήά  άά λλες  άρμοά διες  χρήμάτοοικονομικεάς  άρχεάς  κράτωά ν  μελωά ν  τής  Ευρωπάιϋκήά ς
Ένωσής ήά  του Ο.Ο.Σ.Α.120

22.Α.6.  Η άνάθεάτουσά άρχήά  άποκλειάει  οικονομικοά  φορεάά σε οποιοδήά ποτε χρονικοά  σήμειάο κάτάά  τή
διάά ρκειά τής διάδικάσιάάς συά νάψής συά μβάσής, οά τάν άποδεικνυά ετάι οά τι άυτοά ς βριάσκετάι λοάγω πράά ξεων
ήά  πάράλειάψεων άυτουά  ειάτε πριν ειάτε κάτάά  τή διάδικάσιάά, σε μιάά άποά  τις περιπτωά σεις των προήγουά με-
νων πάράγράά φων. 121 
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.122

22.Α.7. Οικονομικοά ς φορεάάς που εμπιάπτει σε μιά άποά  τις κάτάστάά σεις που άνάφεάροντάι στις πάρά-
γράά φους 22.Α.1 κάι 22.Α.4123, εκτοά ς άποά  τήν περιάπτωσή β, μπορειά  νά προσκομιάζει στοιχειάά124 προκει-
μεάνου νά άποδειάξει οά τι τά μεάτρά που εάλάβε επάρκουά ν γιά νά άποδειάξουν τήν άξιοπιστιάά του, πάροά τι
συντρεάχει ο σχετικοά ς λοάγος άποκλεισμουά . Γιά τον σκοποά  άυτοά ν, ο οικονομικοά ς φορεάάς άποδεικνυά ει οά τι
εάχει κάτάβάά λει ήά  εάχει δεσμευθειά νά κάτάβάά λει άποζήμιάωσή γιά ζήμιάες που προκλήά θήκάν άποά  το ποινι-
κοά  άδιάκήμά ήά  το πάράά πτωμά, οά τι εάχει διευκρινιάσει τά γεγονοά τά κάι τις περιστάά σεις με ολοκλήρωμεάνο
τροά πο, μεάσω ενεργουά  συνεργάσιάάς με τις ερευνήτικεάς άρχεάς, κάι εάχει λάά βει συγκεκριμεάνά τεχνικάά  κάι
οργάνωτικάά  μεάτρά, κάθωά ς κάι μεάτρά σε επιάπεδο προσωπικουά  κάτάά λλήλά γιά τήν άποφυγήά  περάιτεάρω
ποινικωά ν άδικήμάά των ήά  πάράπτωμάά των. 125 Τά μεάτρά που λάμβάά νοντάι άποά  τους οικονομικουά ς φο-
ρειάς άξιολογουά ντάι σε συνάά ρτήσή με τή σοβάροά τήτά κάι τις ιδιάιάτερες περιστάά σεις του ποινικουά  άδι-
κήά μάτος ήά  του πάράπτωά μάτος. Εάά ν τά στοιχειάά κριθουά ν επάρκήά , ο εν λοάγω οικονομικοά ς φορεάάς δεν
άποκλειάετάι άποά  τή διάδικάσιάά συά νάψής συά μβάσής. Αν τά μεάτρά κριθουά ν άνεπάρκήά , γνωστοποιειάτάι
στον οικονομικοά  φορεάά το σκεπτικοά  τής άποά φάσής άυτήά ς. Οικονομικοά ς φορεάάς που εάχει άποκλειστειά,
συά μφωνά με τις κειάμενες διάτάά ξεις, με τελεσιάδική άποά φάσή, άποά  τή συμμετοχήά  σε διάδικάσιάες συά νά-
ψής συά μβάσής ήά  άνάά θεσής πάράχωά ρήσής δεν μπορειά νά κάά νει χρήά σή τής άνωτεάρω δυνάτοά τήτάς κάτάά
τήν περιάοδο του άποκλεισμουά  που οριάζετάι στήν εν λοάγω άποά φάσή
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22.Α.8. Η άποά φάσή γιά τήν διάπιάστωσή τής επάά ρκειάς ήά  μή των επάνορθωτικωά ν μεάτρων κάτάά  τήν
προήγουά μενή πάράά γράφο εκδιάδετάι συά μφωνά με τά οριζοά μενά στις πάρ. 8 κάι 9 του άά ρθρου 73 του ν.
4412/2016. 126

22.Α.9. Οικονομικοά ς  φορεάάς,  σε  βάά ρος  του  οποιάου  εάχει  επιβλήθειά  ή  κυά ρωσή  του  οριζοά ντιου
άποκλεισμουά  συά μφωνά  με  τις  κειάμενες  διάτάά ξεις,  κάι  γιά  το  χρονικοά  διάά στήμά  που  άυτήά  οριάζει
άποκλειάετάι άποά  τήν πάρουά σά διάδικάσιάά συά νάψής τής συά μβάσής.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 127

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον άφοράά  τήν κάτάλλήλοά τήτά γιά τήν άά σκήσή τής επάγγελμάτικήά ς δράστήριοά τήτάς, άπάιτειάτάι  οι
οικονομικοιά  φορειάς  νά ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  στο σχετικοά  επάγγελμάτικοά  μήτρωά ο που τήρειάτάι  στο
κράά τος εγκάτάά στάσήά ς τους. Ειδικάά  οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστήμεάνοι στήν Ελλάά δά άπάιτειά -
τάι  νά  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  στο  Μήτρωά ο  Εργολήπτικωά ν  Επιχειρήά σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  γιά  το  χρονικοά
διάά στήμά που εξάκολουθουά ν νά ισχυά ουν οι μετάβάτικεάς διάτάά ξεις του άά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ήά
στο Μήτρωά ο Εργολήπτικωά ν Επιχειρήά σεων Δήμοά σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), άποά  τήν εάνάρξή ισχυά ος του
τελευτάιάου ήά  στά Μήτρωά ά Περιφερειάκωά ν Ενοτήά των128, άνάά  περιάπτωσή, στήν κάτήγοριάά/-ιες εάργου
του άά ρθρου 21 τής πάρουά σάς129. Οι προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστήμεάνοι σε κράά τος μεάλος τής Ευ-
ρωπάιϋκήά ς Ένωσής άπάιτειάτάι νά ειάνάι εγγεγράμμεάνοι στά Μήτρωά ά του πάράρτήά μάτος ΧΙ του Προ-
σάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια130

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

Σε  περιάπτωσή  εάνωσής  οικονομικωά ν  φορεάων,  οι  πάράπάά νω  ελάά χιστες  άπάιτήά σεις  κάλυά πτοντάι
άθροιστικάά  άποά  τά μεάλή τής εάνωσής. 131

Ειδικάά  οι εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις που ειάνάι εγγεγράμμεάνες στο ΜΕΕΠ, γιά το χρονικοά  διάά στήμά που
εξάκολουθουά ν νά ισχυά ουν οι μετάβάτικεάς διάτάά ξεις του άά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θά πρεάπει νά
υπερβάιάνουν τά άνωά τάτά επιτρεπτάά  οά ριά άνεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολάβικωά ν συμβάά σεων, συά μ-
φωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 20 πάρ. 4 του ν. 3669/2008, οά πως ισχυά ει.

Μετάά  άποά  τή  λήά ξή  των  ως  άά νω  μετάβάτικωά ν  διάτάά ξεων  κάι  τήν  πλήά ρή  εάνάρξή  ισχυά ος  του  π.δ
71/2019, οι εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις που ειάνάι εγγεγράμμεάνες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θά πρεάπει νά
υπερβάιάνουν τά άνωά τάτά επιτρεπτάά  οά ριά άνεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολάβικωά ν συμβάά σεων, συά μ-
φωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 64 άυτουά .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα132

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

Σε  περιάπτωσή  εάνωσής  οικονομικωά ν  φορεάων,  οι  πάράπάά νω  ελάά χιστες  άπάιτήά σεις  κάλυά πτοντάι
άθροιστικάά  άποά  τά μεάλή τής εάνωσής. 
133, 134

 [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
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αναθέτουσα αρχή να συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της
σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της.135]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης136

Οι  διάγωνιζοά μενοι  οικονομικοιά φορειάς,  ειάτε  μεμονωμεάνά,  ειάτε  ως  μεάλή εάνωσής  ήά  κοινοπράξιάάς,
άπάιτειάτάι νά συμμορφωά νοντάι στά εξήά ς: ά) συά στήμά διάχειάρισής ποιοά τήτάς άντάποκρινοά μενο στις
άπάιτήά σεις του ISO 9001, β) συά στήμά περιβάλλοντικήά ς διάχειάρισής άντάποκρινοά μενο στις άπάιτήά σεις
του ISO 14001, ήά  ισοδυά νάμων άυτωά ν με πεδιάο εφάρμογήά ς τήν κάτάσκευήά  εάργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ κάι
τήν κάτάσκευήά  εάργων Η/Μ. 

Κάτάά  τά λοιπάά  συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 82 του Ν4412/16.

Σε  περιάπτωσή εάνωσής /κοινοπράξιάάς  ή πάράπάά νω προυϋ ποά θεσή άρκειά  νά κάλυά πτετάι  άποά  κάά ποιο
μεάλος τής εάνωσής /κοινοπράξιάάς.

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον άφοράά  τά κριτήά ριά τής οικονομικήά ς κάι χρήμάτοοικονομικήά ς επάά ρκειάς κάι τά κριτήά ριά σχετικάά
με τήν τεχνικήά  κάι επάγγελμάτικήά  ικάνοά τήτά, εάνάς οικονομικοά ς φορεάάς μπορειά,  νά στήριάζετάι στις
ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων, άσχεάτως τής νομικήά ς φυά σής των δεσμωά ν του με άυτουά ς.  Στήν περιάπτωσή
άυτήά , άποδεικνυά ουν οά τι θά εάχουν στή διάά θεσήά  τους τους άνάγκάιάους ποά ρους, με τήν προσκοά μισή τής
σχετικήά ς δεάσμευσής των φορεάων στήν ικάνοά τήτά των οποιάων στήριάζοντάι.

Όσον άφοράά  τά κριτήά ριά που σχετιάζοντάι με τους τιάτλους σπουδωά ν κάι τά επάγγελμάτικάά  προσοά ντά
που οριάζοντάι στήν περιάπτωσή στ του Μεάρους ΙΙ  του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ  του Προσάρτήά μάτος Α ν.
4412/2016 ήά  με τήν σχετικήά  επάγγελμάτικήά  εμπειριάά, οι οικονομικοιά  φορειάς, μπορουά ν νά βάσιάζοντάι
στις ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων μοά νο εάά ν οι τελευτάιάοι θά εκτελεάσουν τις εργάσιάες ήά  τις υπήρεσιάες γιά
τις οποιάες άπάιτουά ντάι οι συγκεκριμεάνες ικάνοά τήτες.

Ότάν ο οικονομικοά ς φορεάάς στήριάζετάι στις ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων οά σον άφοράά  τά κριτήά ριά που
σχετιάζοντάι με τήν οικονομικήά  κάι χρήμάτοοικονομικήά  επάά ρκειά, ο οικονομικοά ς φορεάάς κάι άυτοιά  οι
φορειάς ειάνάι άποά  κοινουά  υπευά θυνοι137 γιά τήν εκτεάλεσή τής συά μβάσής.

Στήν περιάπτωσή εάνωσής οικονομικωά ν φορεάων, ή εάνωσή μπορειά  νά στήριάζετάι στις ικάνοά τήτες των
συμμετεχοά ντων  στήν  εάνωσή  ήά  άά λλων  φορεάων  (γιά  τά  κριτήά ριά  τής  οικονομικήά ς  κάι
χρήμάτοοικονομικήά ς  επάά ρκειάς  κάι  τά  κριτήά ριά  σχετικάά  με  τήν  τεχνικήά  κάι  επάγγελμάτικήά
ικάνοά τήτά).

Η άνάθεάτουσά άρχήά  ελεάγχει, συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 23 τής πάρουά σάς, εάά ν οι φορειάς,
στις ικάνοά τήτες των οποιάων προτιάθετάι νά στήριχθειά  ο προσφεάρων, πλήρουά ν τά σχετικάά  κριτήά ριά
επιλογήά ς κάι, εάά ν συντρεάχουν λοάγοι άποκλεισμουά  κάτάά  τά οριζοά μενά στήν πάρουά σά διάκήά 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 άντικάτάά στάσή του φορεάά, στις ικάνοά τήτες του οποιάου στήριάζετάι ο οικονομικοά ς φορεάάς που δεν
πλήροιά  σχετικοά  κριτήά ριο επιλογήά ς  ήά  γιά τον οποιάον συντρεάχουν λοάγοι άποκλεισμουά  τής πάρουά σάς,
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  στον  οικονομικό  φορέα,  γιά  κάά θε  τριάτο  στις
ικάνοά τήτες του οποιάου στήριάζετάι,  στο πλάιάσιο τής πάρουά σάς διάδικάσιάάς άνάά θεσής συά μβάσής.  Ο
φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθεί εκ νέου.
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Η εκτεάλεσή των ..........138 γιάνετάι υποχρεωτικάά  άποά  τον προσφεάροντά ήά , άν ή προσφοράά  υποβάά λλετάι
άποά  εάνωσή οικονομικωά ν φορεάων, άποά  εάνάν άποά  τους συμμετεάχοντες στήν εάνωσή άυτήά .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής139

23.1 Κάτάά  τήν  υποβολήά  προσφορωά ν  οι  οικονομικοιά  φορειάς  υποβάά λλουν  το  Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο
Έγγράφο Συά μβάσής (ΕΕΕΣ), συά μφωνά με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 79  πάρ. 1 του ν. 4412/2016, το
οποιάο ισοδυνάμειά  με  ενήμερωμεάνή υπευά θυνή δήά λωσή, με τις συνεάπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς άντικάτάά στάσή των πιστοποιήτικωά ν που εκδιάδουν δήμοά σιες άρχεάς ήά
τριάτά μεάρή, επιβεβάιωά νοντάς οά τι ο εν λοάγω οικονομικοά ς φορεάάς πλήροιά τις άκοά λουθες προυϋ ποθεάσεις:
ά) δεν βριάσκετάι σε μιάά άποά  τις κάτάστάά σεις του άά ρθρου 22 Α τής πάρουά σάς,
β) πλήροιά τά σχετικάά  κριτήά ριά επιλογήά ς τά οποιάά εάχουν κάθορισθειά, συά μφωνά με το άά ρθρο 22 Β-Ε τής
πάρουά σάς.

Σε  οποιοδήά ποτε  χρονικοά  σήμειάο  κάτάά  τή  διάά ρκειά  τής  διάδικάσιάάς,  μπορειά  νά  ζήτήθειά  άποά  τους
προσφεάροντες νά υποβάά λλουν οά λά ήά  ορισμεάνά δικάιολογήτικάά  τής εποά μενής πάράγράά φου, οά τάν άυτοά
άπάιτειάτάι γιά τήν ορθήά  διεξάγωγήά  τής διάδικάσιάάς.

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

Αν στο διάά στήμά που μεσολάβειά μετάξυά  τής ήμερομήνιάάς υπογράφήά ς του ΕΕΕΣ κάι τής κάτάλήκτικήά ς
ήμερομήνιάάς υποβολήά ς προσφορωά ν εάχουν επεάλθει μετάβολεάς στά δήλωθεάντά στοιχειάά, εκ μεάρους του,
στο ΕΕΕΣ,  ο οικονομικοά ς  φορεάάς άποσυά ρει  τήν προσφοράά  του, χωριάς  νά άπάιτειάτάι άποά φάσή τής
άνάθεάτουσάς άρχήά ς. Στή συνεάχειά μπορειά νά τήν υποβάά λει εκ νεάου με επιάκάιρο ΕΕΕΣ.140.

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. 

Κάτάά  τήν υποβολήά  του ΕΕΕΣ, κάθωά ς κάι τής συνοδευτικήά ς υπευά θυνής δήά λωσής, ειάνάι δυνάτήά , με μοά νή
τήν υπογράφήά  του κάτάά  περιάπτωσή εκπροσωά που του οικονομικουά  φορεάά, ή προκάτάρκτικήά  άποά δειξή
των  λοάγων  άποκλεισμουά  που  άνάφεάροντάι  στο  άά ρθρο  22.Α.1  τής  πάρουά σάς,  γιά  το  συά νολο  των
φυσικωά ν προσωά πων που ειάνάι μεάλή του διοικήτικουά , διευθυντικουά  ήά  εποπτικουά  οργάά νου του ήά  εάχουν
εξουσιάά εκπροσωά πήσής, λήά ψής άποφάά σεων ήά  ελεάγχου σε άυτοά ν 141.

Ως  εκπροά σωπος  του  οικονομικουά  φορεάά,  γιά  τήν  εφάρμογήά  του  πάροά ντος,  νοειάτάι  ο  νοά μιμος
εκπροά σωπος άυτουά , οά πως προκυά πτει άποά  το ισχυά ον κάτάστάτικοά  ήά  το πράκτικοά  εκπροσωά πήσήά ς του
κάτάά  το  χροά νο  υποβολήά ς  τής  προσφοράά ς  ήά  το  άρμοδιάως  εξουσιοδοτήμεάνο  φυσικοά  προά σωπο  νά
εκπροσωπειά  τον  οικονομικοά  φορεάά  γιά  διάδικάσιάες  συά νάψής  συμβάά σεων  ήά  γιά  τή  συγκεκριμεάνή
διάδικάσιάά συά νάψής συά μβάσής142.

Ο οικονομικοά ς  φορεάάς φεάρει  τήν υποχρεάωσή, νά δήλωά σει,  μεάσω του ΕΕΕΣ,  με άκριάβειά στήν άνά-
θεάτουσά άρχήά ,  ως εάχουσά τήν άποκλειστικήά  άρμοδιοά τήτά ελεάγχου γιά τήν τυχοά ν  συνδρομήά  λοάγων
άποκλεισμουά 143, τήν κάτάά στάσήά  του σε σχεάσή με τους λοάγους που προβλεάποντάι στο άά ρθρο 73 του ν.
4412/2016 κάι στο άά ρθρο 22.Α  τής πάρουά σής144 κάι τάυτοάχρονά νά επικάλεσθειά κάι τυχοά ν λήφθεάντά
μεάτρά προς άποκάτάά στάσή τής άξιοπιστιάάς του.

Επισήμάιάνετάι  οά τι,  κάτάά  τήν  άπάά ντήσή  οικονομικουά  φορεάά  στο  ερωά τήμά  του  ΕΕΕΣ  ήά  άά λλου
άντιάστοιχου εντυά που ήά  δήά λωσής γιά συά νάψή συμφωνιωά ν με άά λλους οικονομικουά ς φορειάς με στοάχο τή
στρεάβλωσή του άντάγωνισμουά ,  ή συνδρομήά  περιστάά σεων, οά πως ή τριετήά ς πάράγράφήά  τής πάρ. 10
του άά ρθρου 73, περιά λοάγων άποκλεισμουά , ήά  ή εφάρμογήά  τής πάρ. 3β του άά ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), άνάλυά ετάι στο σχετικοά  πεδιάο που προβάά λλει κάτοά πιν θετικήά ς άπάά ντήσής.

35



Οι  προήγουά μενες  άρνήτικεάς  άπάντήά σεις  στο  άνωτεάρω  ερωά τήμά  του  ΕΕΕΣ  ήά  άά λλου  άντιάστοιχου
εντυά που ήά  δήά λωσής, άποά  οικονομικουά ς φορειάς οι οποιάοι εμπιάπτουν στο πεδιάο εφάρμογήά ς τής πάρ. 3β
του άά ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουά ν τον λοάγο άποκλεισμουά  των περ. ζ’ ήά / κάι θ’ τής
πάρ. 4 του άά ρθρου 73 του πάροά ντος κάι δεν άπάιτειάτάι νά δήλωθουά ν κάτάά  τή συμπλήά ρωσή του ΕΕΕΣ
κάι κάά θε άντιάστοιχου εντυά που.

Όσον άφοράά  τις υποχρεωά σεις  γιά τήν κάτάβολήά  φοά ρων ήά  εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής (περ. ά’
κάι β’ τής πάρ. 2 του άά ρθρου 73 του ν. 4412/2016) άυτεάς θεωρειάτάι οά τι δεν εάχουν άθετήθειά  εφοά σον
δεν  εάχουν  κάτάστειά  λήξιπροά θεσμες  ήά  εφοά σον  εάχουν  υπάχθειά  σε  δεσμευτικοά  διάκάνονισμοά  που
τήρειάτάι. Στήν περιάπτωσή άυτήά , ο οικονομικοά ς φορεάάς δεν υποχρεουά τάι νά άπάντήά σει κάτάφάτικάά
στο σχετικοά  πεδιάο του ΕΕΕΣ, με το οποιάο ερωτάά τάι εάά ν ο οικονομικοά ς  φορεάάς εάχει άνεκπλήά ρωτες
υποχρεωά σεις  οά σον  άφοράά  στήν  κάτάβολήά  φοά ρων  ήά  εισφορωά ν  κοινωνικήά ς  άσφάά λισής  ήά ,  κάτάά
περιάπτωσή, εάά ν εάχει άθετήά σει τις πάράπάά νω υποχρεωά σεις του.  145

Στήν  περιάπτωσή  υποβολήά ς  προσφοράά ς  άποά  εάνωσή  οικονομικωά ν  φορεάων,  το  Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο
Έγγράφο Συά μβάσής (ΕΕΕΣ), υποβάά λλετάι χωριστάά  άποά  κάά θε μεάλος τής εάνωσής.

Στήν  περιάπτωσή  που  προσφεάρων  οικονομικοά ς  φορεάάς  δήλωά νει  στο  Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο  Έγγράφο
Συά μβάσής (ΕΕΕΣ) τήν προά θεσήά  του γιά άνάά θεσή υπεργολάβιάάς, υποβάά λλει μάζιά  με το δικοά  του ΕΕΕΣ
κάι το ΕΕΕΣ  του υπεργολάά βου.

Στήν  περιάπτωσή  που  προσφεάρων  οικονομικοά ς  φορεάάς  στήριάζετάι  στις  ικάνοά τήτες  ενοά ς  ήά
περισσοά τερων φορεάων υποβάά λλει μάζιά με το δικοά  του ΕΕΕΣ κάι το ΕΕΕΣ κάά θε φορεάά, στις ικάνοά τήτες
του οποιάου στήριάζετάι.

Τεάλος,  επισήμάιάνετάι οά 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)

Το δικάιάωμά συμμετοχήά ς κάι οι οά ροι κάι προυϋ ποθεάσεις συμμετοχήά ς, οά πως οριάστήκάν στά άά ρθρά 21
κάι 22 τής πάρουά σάς, κριάνοντάι:
ά) κάτάά  τήν υποβολήά  τής προσφοράά ς, με τήν υποβολήά  του ΕΕΕΣ, 
β) κάτάά  τήν υποβολήά  των δικάιολογήτικωά ν κάτάκυά ρωσής, συά μφωνά με το άά ρθρο 4.2 (ά  εάως δ) κάι 
γ)κάτάά  τήν εξεάτάσή τής υπευά θυνής δήά λωσής, συά μφωνά με  τήν περ. γ’ τής πάρ. 3 του άά ρθρου 105 του
ν.4412/16, κάι στο άά ρθρο 4.2  (ε) τής πάρουά σάς.

Στήν περιάπτωσή που προσφεάρων οικονομικοά ς  φορεάάς ήά  εάνωσή άυτωά ν  στήριάζετάι στις ικάνοά τήτες
άά λλων φορεάων, συά μφωνά με το άά ρθρο 22.ΣΤ τής πάρουά σάς, οι φορειάς στήν ικάνοά τήτά των οποιάων
στήριάζετάι  ο  προσφεάρων  οικονομικοά ς  φορεάάς  ήά  εάνωσή  άυτωά ν,  υποχρεουά ντάι  στήν  υποβολήά  των
δικάιολογήτικωά ν που άποδεικνυά ουν οά τι δεν συντρεάχουν οι λοάγοι άποκλεισμουά  του άά ρθρου 22 Α τής
πάρουά σάς κάι οά τι πλήρουά ν τά σχετικάά  κριτήά ριά επιλογήά ς κάτάά  περιάπτωσή (άά ρθρου 22 Β – Ε).

Οι  οικονομικοιά  φορειάς  δεν  υποχρεουά ντάι  νά  υποβάά λλουν  δικάιολογήτικάά  ήά  άά λλά  άποδεικτικάά
στοιχειάά, άν κάι στο μεάτρο που ή άνάθεάτουσά άρχήά  εάχει τή δυνάτοά τήτά νά λάμβάά νει τά πιστοποιήτικάά
ήά  τις συνάφειάς πλήροφοριάες άπευθειάάς μεάσω προά σβάσής σε εθνικήά  βάά σή δεδομεάνων σε οποιοδήά ποτε
κράά τος - μεάλος τής Ένωσής, ή οποιάά διάτιάθετάι δωρεάά ν, οά πως εθνικοά  μήτρωά ο συμβάά σεων, εικονικοά
φάά κελο  επιχειάρήσής,  ήλεκτρονικοά  συά στήμά  άποθήά κευσής  εγγράά φων  ήά  συά στήμά  προεπιλογήά ς.  Η
δήά λωσή γιά τήν προά σβάσή σε εθνικήά  βάά σή δεδομεάνων εμπεριεάχετάι στο Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο Έγγράφο
Συά μβάσής  (ΕΕΕΣ).  Η  δήά λωσή  γιά  τήν  προά σβάσή  σε  εθνικήά  βάά σή  δεδομεάνων  εμπεριεάχετάι   στο
Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο  Έγγράφο Συά μβάσής (ΕΕΕΣ),  στο οποιάο περιεάχοντάι επιάσής οι  πλήροφοριάες που
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άπάιτουά ντάι  γιά  τον  συγκεκριμεάνο  σκοποά ,  οά πως ή  ήλεκτρονικήά  διευά θυνσή  τής βάά σής δεδομεάνων,
τυχοά ν δεδομεάνά άνάγνωά ρισής κάι, κάτάά  περιάπτωσή, ή άπάράιάτήτή δήά λωσή συνάιάνεσής. 

Οι οικονομικοιά φορειάς δεν υποχρεουά ντάι νά υποβάά λουν δικάιολογήτικάά , οά τάν ή άνάθεάτουσά άρχήά  που
εάχει άνάθεάσει τή συά μβάσή διάθεάτει ήά δή τά δικάιολογήτικάά  άυτάά .

Όλά τά άποδεικτικάά  εάγγράφά του άά ρθρου 23.3 εάως 23.10 τής πάρουά σάς, υποβάά λλοντάι κάι γιάνοντάι
άποδεκτάά ,  συά μφωνά με τά άνάλυτικάά  οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.2 (β) τής πάρουά σάς.  Τά άποδεικτικάά
εάγγράφά συντάά σσοντάι στήν ελλήνικήά  γλωά σσά ήά  συνοδευά οντάι άποά  επιάσήμή μετάά φράσήά  τους στήν
ελλήνικήά  γλωά σσά συά μφωνά με το άά ρθρο 6 τής πάρουά σάς.  Η άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά  νά ζήτειά  άποά
προσφεάροντες,  σε οποιοδήά ποτε χρονικοά  σήμειάο κάτάά  τή διάά ρκειά τής διάδικάσιάάς,  νά υποβάά λλουν
οά λά ήά  ορισμεάνά δικάιολογήτικάά , οά τάν άυτοά  άπάιτειάτάι γιά τήν ορθήά  διεξάγωγήά  τής διάδικάσιάάς.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινοά ς  άνάά δοχος,  κάτοά πιν  σχετικήά ς  ήλεκτρονικήά ς  προά σκλήσής άποά  τήν άνάθεάτουσά άρχήά ,
υποβάά λλει  τά  άκοά λουθά  δικάιολογήτικάά ,  κάτάά  τά  ειδικοά τερά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  4.2  τής
πάρουά σάς146:

Γιά  τήν  άποά δειξή  τής  μή  συνδρομήά ς  των  λοάγων  άποκλεισμουά  του  άρθρου  22Α,  ο  προσωρινοά ς
άνάά δοχος υποβάά λλει  άντιάστοιχά τά πάράκάά τω δικάιολογήτικάά :

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  ήά ,  ελλειάψει άυτουά ,  ισοδυά νάμου εγγράά φου που εκδιάδετάι άποά
άρμοά διά δικάστικήά  ήά  διοικήτικήά  άρχήά  του κράά τους-μεάλους ήά  τής χωά ράς κάτάγωγήά ς ήά  τής χωά ράς οά που
ειάνάι εγκάτεστήμεάνος ο εν λοάγω οικονομικοά ς φορεάάς, άποά  το οποιάο προκυά πτει οά τι πλήρουά ντάι άυτεάς
οι προυϋ ποθεάσεις, που νά εάχει εκδοθειά εάως τρεις (3) μήά νες πριν άποά  τήν υποβολήά  του 147. Η υποχρεάωσή
προσκοά μισής  του  ως  άά νω  άποσπάά σμάτος  άφοράά  κάι  τά  προά σωπά  των  τελευτάιάων   τεσσάά ρων
εδάφιάων  τής πάράγράά φου Α.1 του άά ρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τήν άρμοά διά άρχήά
του  οικειάου  κράά τους  -  μεάλους  ήά  χωά ράς,  περιά  του  οά τι  εάχουν  εκπλήρωθειά  οι  υποχρεωά σεις  του
οικονομικουά  φορεάά,  οά σον  άφοράά  στήν  κάτάβολήά  φοά ρων  (φορολογική  ενημερότητα) κάι  στήν
κάτάβολήά  των εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής  (ασφαλιστική ενημερότητα)148, συά μφωνά με τήν
ισχυά ουσά νομοθεσιάά του κράά τους εγκάτάά στάσής ήά  τήν ελλήνικήά  νομοθεσιάά άντιάστοιχά, που νά ειάνάι
εν ισχυά  κάτάά  το χροά νο υποβολήά ς του, άά λλως, στήν περιάπτωσή που δεν άνάφεάρετάι σε άυτοά  χροά νος
ισχυά ος, που νά εάχει εκδοθειά εάως τρεις (3) μήά νες πριν άποά  τήν υποβολήά  του149.

Γιά  τους  προσφεάροντες  που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνοι  ήά  εκτελουά ν  εάργά  στήν  Ελλάά δά τά  σχετικάά
δικάιολογήτικάά  που υποβάά λλοντάι ειάνάι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  που  εκδιάδετάι  άποά  τήν  Ανεξάά ρτήτή  Αρχήά
Δήμοσιάων  Εσοά δων  (Α.Α.Δ.Ε.), γιά  τον  οικονομικοά  φορεάά  κάι  γιά  τις  κοινοπράξιάες  στις  οποιάες
συμμετεάχει γιά τά δήμοά σιά εάργά που ειάνάι σε εξεάλιξή. Οι άλλοδάποιά  προσφεάροντες θά υποβάά λλουν
υπευά θυνή  δήά λωσή150 περιά  του  οά τι  δεν  εάχουν  υποχρεάωσή  κάτάβολήά ς  φοά ρων  στήν  Ελλάά δά.  Σε
περιάπτωσή που εάχουν τεάτοιά υποχρεάωσή θά υποβάά λλουν σχετικοά  άποδεικτικοά  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]151

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιάδετάι άποά  τον  e-ΕΦΚΑ. Η άσφάλιστικήά
ενήμεροά τήτά κάλυά πτει τις άσφάλιστικεάς υποχρεωά σεις του προσφεάροντος οικονομικουά  φορεάά ά) ως
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φυσικοά  ήά  νομικοά  προά σωπο γιά το προσωπικοά  τους με σχεάσή εξάρτήμεάνής εργάσιάάς, β) γιά εάργά που
εκτελειά  μοά νος του ήά  σε κοινοπράξιάά κάθωά ς κάι γ)  γιά τά στελεάχή-μήχάνικουά ς του που στελεχωά νουν
το πτυχιάο τής εργολήπτικήά ς επιχειάρήσής κάι που εάχουν υποχρεάωσή άσφάά λισής στον eΕΦΚΑ (τομεάάς
πρωά ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκάτεστήμεάνοι στήν Ελλάά δά οικονομικοιά φορειάς υποβάά λλουν άποδεικτικοά
άσφάλιστικήά ς ενήμεροά τήτάς (κυά ριάς κάι επικουρικήά ς άσφάά λισής) γιά το προσωπικοά  τους με σχεάσή
εξάρτήμεάνής  εργάσιάάς.  Δεν  άποτελουά ν  άποά δειξή  ενήμεροά τήτάς  τής  προσφεάρουσάς  ετάιριάάς,
άποδεικτικάά  άσφάλιστικήά ς ενήμεροά τήτάς  των φυσικωά ν προσωά πων που στελεχωά νουν το πτυχιάο τής
ετάιριάάς ως ετάιάροι. Οι άλλοδάποιά προσφεάροντες (φυσικάά  κάι νομικάά  προά σωπά), που δεν υποβάά λουν
τά άά νω άποδεικτικάά , υποβάά λλουν υπευά θυνή δήά λωσή περιά του οά τι δεν άπάσχολουά ν προσωπικοά , γιά το
οποιάο υπάά ρχει  υποχρεάωσή άσφάά λισής σε ήμεδάπουά ς  άσφάλιστικουά ς  οργάνισμουά ς.  Αν άπάσχολουά ν
τεάτοιο  προσωπικοά ,  πρεάπει  νά  υποβάά λλουν  σχετικοά  άποδεικτικοά  άσφάλιστικήά ς  ενήμεροά τήτάς
εκδιδοά μενο άποά  τον 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). 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφεάροντος οά τι δεν εάχει εκδοθειά  δικάστικήά  ήά  διοικήτικήά  άποά φάσή με
τελεσιάδική κάι δεσμευτικήά  ισχυά  γιά τήν άθεάτήσή των υποχρεωά σεωά ν του οά σον άφοράά  στήν κάτάβολήά
φοά ρων ήά  εισφορωά ν κοινωνικήά ς άσφάά λισής. 

(γ) γιά τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22152: πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τήν άρμοά διά
δικάστικήά  ήά  διοικήτικήά  άρχήά  του οικειάου κράά τους - μεάλους ήά  χωά ράς,  που νά εάχει εκδοθειά εάως τρεις (3)
μήά νες πριν άποά  τήν υποβολήά  του153. 

Γιά τους οικονομικουά ς φορειάς που ειάνάι εγκάτάστήμεάνοι ήά  εκτελουά ν εάργά στήν Ελλάά δά:
γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»154,  με  το  οποιάο  βεβάιωά νετάι  οά τι  δεν
τελουά ν  υποά  πτωά χευσή,  πτωχευτικοά  συμβιβάσμοά ,  άνάγκάστικήά  διάχειάρισή,  δεν  εάχουν  υπάχθειά  σε
διάδικάσιάά  εξυγιάάνσής   κάθωά ς  κάι   οά τι  το  νομικοά  προά σωπο  δεν  εάχει  τεθειά  υποά  εκκάθάά ρισή  με
δικάστικήά  άποά φάσή. Το εν λοάγω πιστοποιήτικοά  εκδιάδετάι άποά  το άρμοά διο πρωτοδικειάο τής εάδράς του
οικονομικουά  φορεάά. 
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. συά μφωνά με τις κειάμενες διάτάά ξεις, ως κάά θε
φοράά  ισχυά ουν.  Τά φυσικάά  προά σωπά δεν υποβάά λλουν πιστοποιήτικοά  περιά μή θεάσής σε εκκάθάά ρισή. 
γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οά πως άυτάά  εμφάνιάζοντάι στο taxisnet,
άποά  τήν οποιάά νά προκυά πτει ή μή άνάστολήά  τής επιχειρήμάτικήά ς δράστήριοά τήτάά ς τους.

Προκειμεάνου  γιά  τά  σωμάτειάά  κάι  τους  συνετάιρισμουά ς,  το  Ενιάιάο  Πιστοποιήτικοά  Δικάστικήά ς
Φερεγγυοά τήτάς εκδιάδετάι γιά τά σωμάτειάά άποά  το άρμοά διο Πρωτοδικειάο, κάι γιά τους συνετάιρισμουά ς
γιά το χρονικοά  διάά στήμά εάως τις 31.12.2019 άποά  το Ειρήνοδικειάο κάι μετάά  τήν πάράπάά νω ήμερομήνιάά
άποά  το Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν το κράά τος-μεάλος ήά  χωά ρά δεν εκδιάδει τά υποά  των περ. (ά), (β) κάι (γ) πιστοποιήτικάά  ήά  οά που τά
πιστοποιήτικάά  άυτάά  δεν κάλυά πτουν οά λες τις περιπτωά σεις υποά   1 κάι 2 κάι 4 (β) του άά ρθρου 22 Α, το
εάγγράφο ήά  το πιστοποιήτικοά  μπορειά  νά άντικάθιάστάτάι άποά  εάνορκή βεβάιάωσή ήά , στά κράά τή - μεάλή ήά
στις  χωά ρες  οά που δεν προβλεάπετάι  εάνορκή βεβάιάωσή,  άποά  υπευά θυνή δήά λωσή του ενδιάφερομεάνου
ενωά πιον άρμοά διάς δικάστικήά ς ήά  διοικήτικήά ς άρχήά ς, συμβολάιογράά φου ήά  άρμοά διου επάγγελμάτικουά  ήά
εμπορικουά  οργάνισμουά  του  κράά τους  μεάλους  ήά  τής  χωά ράς  κάτάγωγήά ς  ήά  τής  χωά ράς  οά που  ειάνάι
εγκάτεστήμεάνος ο οικονομικοά ς φορεάάς.

Στήν περιάπτωσή άυτήά  οι άρμοά διες δήμοά σιες άρχεάς πάρεάχουν επιάσήμή δήά λωσή στήν οποιάά άνάφεάρετάι
οά τι δεν εκδιάδοντάι τά εάγγράφά ήά  τά  πιστοποιήτικάά  τής πάρουά σάς πάράγράά φου ήά  οά τι τά εάγγράφά ήά  τά
πιστοποιήτικάά  άυτάά  δεν κάλυά πτουν οά λες τις περιπτωά σεις που άνάφεάροντάι στά υποά   1 κάι 2 κάι 4 (β)
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του άά ρθρου 22 Α τής πάρουά σάς 

Οι επιάσήμες δήλωά σεις κάθιάστάντάι διάθεάσιμες μεάσω του επιγράμμικουά  άποθετήριάου πιστοποιήτικωά ν
(e-Certis) 155 του άά ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

(ε) Γιά  τις  λοιπεάς  περιπτωά σεις  τής  παραγράφου Α.4 του άρθρου 22156,  υποβάά λλετάι  υπευά θυνή
δήά λωσή του προσφεάροντος οά τι δεν συντρεάχουν στο προά σωποά  του οι οριζοά μενοι λοάγοι άποκλεισμουά 157.

Ειδικάά  γιά  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22158,  γιά  τις  εργολήπτικεάς
επιχειρήά σεις που ειάνάι εγγεγράμμεάνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάά λλοντάι πιστοποιήτικάά  χορήγουά μενά άποά  τά
άρμοά διά  επιμελήτήά ριά  κάι  φορειάς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  οά πως  προβλεάπετάι  στή  με  άριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  άποά φάσή,  περιά  ενήμεροά τήτάς πτυχιάου,  οά πως ισχυά ει, άποά  τά
οποιάά άποδεικνυά ετάι οά τι τά προά σωπά με βεβάιάωσή του Μ.Ε.Κ.  που στελεχωά νουν τήν εργολήπτικήά
επιχειάρήσή, δεν εάχουν διάπράά ξει σοβάροά  επάγγελμάτικοά  πάράά πτωμά.

Μετάά  τή λήά ξή ισχυά ος των μετάβάτικωά ν διάτάά ξεων του άά ρθρου 65 του π.δ. 71/2019 κάι τήν πλήά ρή
εάνάρξή ισχυά ος των διάτάά ξεωά ν του τελευτάιάου, γιά τις εγγεγράμμεάνες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργολήπτικεάς
επιχειρήά σεις,  ή  μή  συνδρομήά  του  ως  άά νω  λοάγου  άποκλεισμουά  περιά  σοβάρουά  επάγγελμάτικουά
πάράπτωά μάτος,  άποδεικνυά ετάι  με τήν υποβολήά  του πιστοποιήτικουά  του Τμήά μάτος ΙΙ  του εν λοάγω
μήτρωά ου που συνιστάά  επιάσήμο κάτάά λογο, συά μφωνά με τά ειδικοά τερά προβλεποά μενά στο άά ρθρο 47
του ως άά νω π.δ.

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

(ζ) Γιά  τήν  περιάπτωσή  του  άά ρθρου  22.Α.9.  τής  πάρουά σάς  διάκήά ρυξής,  υπευά θυνή  δήά λωσή  του
προσφεάροντος οά τι δεν εάχει εκδοθειά σε βάά ρος του άποά φάσή άποκλεισμουά .

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

(α) Όσον  άφοράά  τήν  κάτάλλήλοά τήτά  γιά  τήν  άά σκήσή  τής  επάγγελμάτικήά ς  δράστήριοά τήτάς,  οι
προσφεάροντες που ειάνάι εγκάτεστήμεάνοι στήν Ελλάά δά υποβάά λλουν βεβάιάωσή εγγράφήά ς στο Μ.Ε.ΕΠ
μεάχρι τή λήά ξή τής μετάβάτικήά ς περιοά δου ισχυά ος, συά μφωνά με το άά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019, κάι άποά
τήν  πλήά ρή  εάνάρξή  ισχυά ος  του  τελευτάιάου  βεβάιάωσή  εγγράφήά ς  στο  Τμήά μά  Ι  του  Μήτρωά ου
Εργολήπτικωά ν Επιχειρήά σεων Δήμοσιάων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)159, ήά  βεβάιάωσή εγγράφήά ς στά Μήτρωά ά
Περιφερειάκωά ν  Ενοτήά των,  άνάά  περιάπτωσή,  στήν  κάτήγοριάά  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  κάι  στήν  κάτήγοριάά
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ σε τάά ξεις άντιάστοιχες με τήν εκτιμωά μενή άξιάά τής συά μβάσής (κάτάά  τή
συά ντάξή του Π/Υ του εάργου) γιά τά φυσικάά  ήά  νομικάά  προά σωπά.

(β) Οι  προσφεάροντες  που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνοι  σε  λοιπάά  κράά τή  μεάλή  τής  Ευρωπάιϋκήά ς  Ένωσής
προσκομιάζουν  τις  δήλωά σεις κάι  πιστοποιήτικάά  που  περιγράά φοντάι  στο  Πάράά ρτήμά  XI του
Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι  προσφεάροντες  που  ειάνάι  εγκάτεστήμεάνοι  σε  κράά τος  μεάλος  του  Ευρωπάιϋκουά  Οικονομικουά
Χωά ρου (Ε.Ο.Χ) ήά  σε τριάτες χωά ρες που εάχουν υπογράά ψει κάι κυρωά σει τή ΣΔΣ, στο βάθμοά  που ή υποά
άνάά θεσή  δήμοά σιά  συά μβάσή  κάλυά πτετάι  άποά  τά  Πάράρτήά μάτά 1,  2,  4  ,  5,  6  κάι  7  κάι  τις  γενικεάς
σήμειωά σεις του σχετικουά  με τήν Ένωσή Προσάρτήά μάτος I τής ως άά νω Συμφωνιάάς, ήά  σε τριάτες χωά ρες
που  δεν  εμπιάπτουν  στήν  προήγουά μενή   περιάπτωσή  κάι  εάχουν  συνάά ψει  διμερειάς  ήά  πολυμερειάς
συμφωνιάες  με τήν Ένωσή σε θεάμάτά διάδικάσιωά ν  άνάά θεσής δήμοσιάων συμβάά σεων,  προσκομιάζουν
πιστοποιήτικοά  άντιάστοιχου επάγγελμάτικουά  ήά  εμπορικουά  μήτρωά ου. Στήν περιάπτωσή που χωά ρά δεν
τήρειά  τεάτοιο  μήτρωά ο,  το  εάγγράφο  ήά  το  πιστοποιήτικοά  μπορειά  νά  άντικάθιάστάτάι  άποά  εάνορκή
βεβάιάωσή ήά , στά κράά τή - μεάλή ήά  στις χωά ρες οά που δεν προβλεάπετάι εάνορκή βεβάιάωσή, άποά  υπευά θυνή
δήά λωσή του ενδιάφερομεάνου ενωά πιον άρμοά διάς δικάστικήά ς ήά  διοικήτικήά ς άρχήά ς, συμβολάιογράά φου ήά
άρμοά διου επάγγελμάτικουά  ήά  εμπορικουά  οργάνισμουά  τής χωά ράς κάτάγωγήά ς ήά  τής χωά ράς οά που ειάνάι
εγκάτεστήμεάνος  ο  οικονομικοά ς  φορεάάς,  οά τι  δεν  τήρειάτάι  τεάτοιο  μήτρωά ο  κάι  οά τι  άσκειά  τή
δράστήριοά τήτά του άά ρθρου 21 τής πάρουά σάς.
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 Τά ως άά νω δικάιολογήτικάά  υποά  ά), β) κάι γ) γιάνοντάι άποδεκτάά , εφοά σον εάχουν εκδοθειά  εάως τριάά ντά
(30) εργάά σιμες ήμεάρες πριν άποά  τήν υποβολήά  τους, εκτοά ς άν συά μφωνά με τις ειδικοά τερες διάτάά ξεις
εάκδοσής  άυτωά ν  προβλεάπετάι  συγκεκριμεάνος  χροά νος  ισχυά ος  κάι  ειάνάι  σε  ισχυά  κάτάά  τήν  υποβολήά
τους160

23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομικήά  κάι χρήμάτοοικονομικήά  επάά ρκειά των οικονομικωά ν φορεάων άποδεικνυά ετάι:

(α) γιά τις εγγεγράμμεάνες εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ήά  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
 ειάτε άποά  τή βεβάιάωσή εγγράφήά ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιάά άποτελειά  τεκμήά ριο των πλήροφοριωά ν

που περιεάχει, μεάχρι τή λήά ξή τής μετάβάτικήά ς περιοά δου ισχυά ος, συά μφωνά με το άά ρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  κάι  άποά  τήν  πλήά ρή  εάνάρξή ισχυά ος  του  τελευτάιάου,  βεβάιάωσή  εγγράφήά ς  στο
Τμήά μά ΙΙ του Μήτρωά ου Εργολήπτικωά ν Επιχειρήά σεων Δήμοσιάων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειάτε, στήν περιάπτωσή που οι άπάιτήά σεις του άά ρθρου 22.Γ δεν κάλυά πτοντάι  άποά  τήν ως άά νω
βεβάιάωσή εγγράφήά ς,  με τήν υποβολήά  ενοά ς  ήά  περισσοά τερων άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά που
προβλεάποντάι  στο  Μεάρος  Ι  του  Πάράρτήά μάτος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικάά  μεάσά  γιά  τά  κριτήά ριά
επιλογήά ς) του Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016. 

Σε κάά θε περιάπτωσή,  ή βεβάιάωσή εγγράφήά ς μπορειά νά υποβάά λλετάι γιά τήν άποά δειξή μοά νο ορισμεάνων
άπάιτήά σεων οικονομικήά ς κάι χρήμάτοοικονομικήά ς επάά ρκειάς του άά ρθρου 22.Γ, ενωά  γιά τήν άποά δειξή
των λοιπωά ν άπάιτήά σεων μπορουά ν νά προσκομιάζοντάι  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά
που προβλεάποντάι στο Μεάρος Ι του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  άνάά λογά με τήν τιθεάμενή
στο άά ρθρο 22.Γ άπάιάτήσή.

Ειδικάά ,  γιά  τήν  άποά δειξή  τής  άπάιάτήσής  τής  μή  υπεάρβάσής  των άνωά τάτων  επιτρεπτωά ν  οριάων
άνεκτεάλεστου υπολοιάπου εργολάβικωά ν συμβάά σεων:
 με τήν υποβολήά  ενήμεροά τήτάς πτυχιάου εν ισχυά ει, συνοδευοά μενής, άνάά  περιάπτωσή, άποά  πιάνάκά

οά λων των υποά  εκτεάλεσή εάργων (ειάτε ως μεμονωμεάνος άνάά δοχος ειάτε στο πλάιάσιο κοινοπράξιάάς
ήά  υπεργολάβιάάς)  κάι  άνάφοράά  γιά  το  άνεκτεάλεστο  υποά λοιπο  άνάά  εάργο  κάι  το  συνολικοά
άνεκτεάλεστο,  γιά  τά  εάργά  που  ειάνάι  υποά  εξεάλιξή  κάι  δεν  συμπεριλάμβάά νοντάι  στήν
ενήμεροά τήτά πτυχιάου ήά

 με τήν υποβολήά  υπευά θυνής δήά λωσής του προσωρινουά  άνάδοάχου, συνοδευοά μενής άποά  πιάνάκά
οά λων των υποά  εκτεάλεσή εάργων (ειάτε ως μεμονωμεάνος άνάά δοχος ειάτε στο πλάιάσιο κοινοπράξιάάς
ήά  υπεργολάβιάάς)  κάι  άνάφοράά  γιά  το  άνεκτεάλεστο  υποά λοιπο  άνάά  εάργο  κάι  το  συνολικοά
άνεκτεάλεστο, γιά τις εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις που δεν διάθεάτουν ενήμεροά τήτά πτυχιάου, κάτάά
τις κειάμενες διάτάά ξεις. 

Ειδικάά  γιά τους εγγεγράμμεάνους στά Μήτρωά ά Περιφερειάκωά ν Ενοτήά των,  οι άπάιτήά σεις του άά ρθρου
22.Γ  άποδεικνυά οντάι  με  τήν  υποβολήά  ενοά ς  ήά  περισσοά τερων  άποά  τά  άποδεικτικάά  μεάσά  που
προβλεάποντάι στο Μεάρος Ι του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ (Αποδεικτικάά  μεάσά γιά τά κριτήά ριά επιλογήά ς) του
Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επίσημους  καταλόγους  ήά
διάθεάτουν πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής που συμμορφωά νοντάι  με  τά ευρωπάιϋκάά
προά τυπά  πιστοποιάήσής,  κάτάά  τήν  εάννοιά  του  Πάράρτήά μάτος  VII του  Προσάρτήά μάτος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουά ν νά προσκομιάζουν στις άνάθεάτουσες άρχεάς πιστοποιήτικοά  εγγράφήά ς εκδιδοά μενο
άποά  τήν άρμοά διά άρχήά  ήά  το πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τον άρμοά διο οργάνισμοά  πιστοποιάήσής,
κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 83 ν. 4412/2016 κάι στήν πάράά γράφο 9 του πάροά ντος άά ρθρου .

(γ) Οι  άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που  δεν  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επιάσήμους  κάτάλοάγους  ήά
διάθεάτουν  πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής  κάτάά  τά  άνωτεάρω,  υποβάά λλουν  ως
δικάιολογήτικάά  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά που προβλεάποντάι στο Μεάρος Ι  του
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Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ

Η τεχνικήά  κάι επάγγελμάτικήά  ικάνοά τήτά των οικονομικωά ν φορεάων άποδεικνυά ετάι:

(α) γιά τις εγγεγράμμεάνες εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις στο Μ.Ε.ΕΠ ήά  στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:

 ειάτε άποά  τή βεβάιάωσή εγγράφήά ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιάά άποτελειά  τεκμήά ριο των πλήροφοριωά ν
που περιεάχει μεάχρι τή λήά ξή τής μετάβάτικήά ς περιοά δου ισχυά ος, συά μφωνά με το άά ρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  κάι  άποά  τήν  πλήά ρή  εάνάρξή ισχυά ος  του  τελευτάιάου,  βεβάιάωσή  εγγράφήά ς  στο
Τμήά μά ΙΙ του Μήτρωά ου Εργολήπτικωά ν Επιχειρήά σεων Δήμοσιάων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειάτε, στήν περιάπτωσή που οι άπάιτήά σεις του άά ρθρου 22.Δ δεν κάλυά πτοντάι άποά  τήν ως
άά νω βεβάιάωσή εγγράφήά ς, με τήν υποβολήά  ενοά ς ήά  περισσοά τερων άποά  τά άποδεικτικάά
μεάσά που προβλεάποντάι στο Μεάρος ΙΙ του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ (Αποδεικτικάά  μεάσά γιά τά
κριτήά ριά επιλογήά ς) του Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016, άνάά λογά με τήν τιθεάμενή
στο άά ρθρο 22.Δ άπάιάτήσή.

Σε κάά θε περιάπτωσή,  ή βεβάιάωσή εγγράφήά ς μπορειά νά υποβάά λλετάι γιά τήν άποά δειξή μοά νο ορισμεάνων
άπάιτήά σεων τεχνικήά ς κάι επάγγελμάτικήά ς ικάνοά τήτάς του άά ρθρου 22.Δ, ενωά  γιά τήν άποά δειξή των
λοιπωά ν άπάιτήά σεων μπορουά ν νά προσκομιάζοντάι  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά  που
προβλεάποντάι στο Μεάρος ΙΙ του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Ειδικάά  γιά τους εγγεγράμμεάνους στά Μήτρωά ά Περιφερειάκωά ν Ενοτήά των,   οι άπάιτήά σεις του άά ρθρου
22.Δ  άποδεικνυά οντάι  με  τήν  υποβολήά  ενοά ς  ήά  περισσοά τερων  άποά  τά  άποδεικτικάά  μεάσά  που
προβλεάποντάι στο Μεάρος ΙΙ του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ (Αποδεικτικάά  μεάσά γιά τά κριτήά ριά επιλογήά ς) του
Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επίσημους  καταλόγους ήά
διάθεάτουν  πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής  που  συμμορφωά νοντάι  με  τά
ευρωπάιϋκάά  προά τυπά πιστοποιάήσής, κάτάά  τήν εάννοιά του Πάράρτήά μάτος VII του Προσάρτήά μάτος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουά ν  νά  προσκομιάζουν  στις  άνάθεάτουσες  άρχεάς  πιστοποιήτικοά
εγγράφήά ς εκδιδοά μενο άποά  τήν άρμοά διά άρχήά  ήά  το πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τον άρμοά διο
οργάνισμοά  πιστοποιάήσής, κάτάά  τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 83 ν. 4412/2016 κάι στήν πάράά γράφο 9
του πάροά ντος άά ρθρου .

(γ) Οι  άλλοδάποιά  οικονομικοιά  φορειάς  που  δεν  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επιάσήμους  κάτάλοάγους  ήά
διάθεάτουν  πιστοποιήτικοά  άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής  κάτάά  τά  άνωτεάρω, υποβάά λλουν ως
δικάιολογήτικάά  εάνά ήά  περισσοά τερά άποά  τά άποδεικτικάά  μεάσά που προβλεάποντάι στο Μεάρος ΙΙ του
Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του 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.161

23.7  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε162

Γιά  τήν  άποά δειξή  τής  συμμοά ρφωσήά ς  τους  με  προά τυπά  διάσφάά λισής  ποιοά τήτάς  κάι  προά τυπά
περιβάλλοντικήά ς  διάχειάρισής  τής  πάράγράά φου  22.Ε  οι  οικονομικοιά  φορειάς  προσκομιάζουν
Πιστοποιήτικάά  σε ισχυά  γιά ά)συά στήμά διάχειάρισής ποιοά τήτάς άντάποκρινοά μενο στις άπάιτήά σεις του
ISO 9001,  κάι  β)συά στήμά περιβάλλοντικήά ς  διάχειάρισής  άντάποκρινοά μενο στις  άπάιτήά σεις  του  ISO
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14001,  ήά  ισοδυνάά μων  άυτωά ν  με  πεδιάο  εφάρμογήά ς  τήν  κάτάσκευήά  εάργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  &  τήν
κάτάσκευήά  εάργων Η/Μ.
Στήν περιάπτωσή που ο υποψήά φιος Ανάά δοχος ειάνάι εάνωσή προσωά πων (φυσικωά ν ήά  νομικωά ν), πρεάπει νά
υποβάά λει  τά  άνωτεάρω  εάγγράφά  χωριστάά  γιά  κάθεάνά  άποά  τά  μεάλή  τής.  Στήν  περιάπτωσή  άυτήά
επιτρεάπετάι ή μερικήά  κάά λυψή των προυϋ ποθεάσεων άποά  τά μεάλή τής εάνωσής προσωά πων (φυσικωά ν ήά
νομικωά ν) άρκειά άυτεάς νά κάλυά πτοντάι άθροιστικάά . 

Η άνάθεάτουσά άρχήά  άνάγνωριάζει ισοδυά νάμά πιστοποιήτικάά  που εάχουν εκδοθειά άποά  φορειάς διάπιστευ-
μεάνους άποά  ισοδυά νάμους Οργάνισμουά ς διάπιάστευσής, εδρευά οντες κάι σε άά λλά κράά τή - μεάλή. Επιάσής,
κάά νει δεκτάά  άά λλά άποδεικτικάά  στοιχειάά γιά ισοδυά νάμά μεάτρά διάσφάά λισής ποιοά τήτάς, εφοά σον ο εν-
διάφεροά μενος οικονομικοά ς φορεάάς δεν ειάχε τή δυνάτοά τήτά νά άποκτήά σει τά εν λοάγω πιστοποιήτικάά
εντοά ς των σχετικωά ν προθεσμιωά ν γιά λοάγους γιά τους οποιάους δεν ευθυά νετάι ο ιάδιος, υποά  τήν προ -
υϋ ποά θεσή οά τι ο οικονομικοά ς φορεάάς άποδεικνυά ει οά τι τά προτεινοά μενά μεάτρά διάσφάά λισής ποιοά τήτάς ήά
περιβάλλοντικήά ς διάχειάρισής πλήρουά ν τά άπάιτουά μενά προά τυπά.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιάπτωσή  νομικουά  προσωά που,  υποβάά λλοντάι  ήλεκτρονικάά ,  μεάσω  τής  λειτουργικοά τήτάς
«Επικοινωνιάά», με θεάμά: “Δικάιολογήτικάά  Προσωρινουά  Ανάδοάχου- Κάτάκυά ρωσή’’, τά νομιμοποιήτικάά
εάγγράφά άποά  τά οποιάά  προκυά πτει  ή  εξουσιάά  υπογράφήά ς  του  νομιάμου εκπροσωά που κάι  τά  οποιάά
πρεάπει νά εάχουν εκδοθειά  εάως τριάά ντά (30) εργάά σιμες ήμεάρες πριν άποά  τήν υποβολήά  τους163, εκτοά ς άν
συά μφωνά με τις ειδικοά τερες διάτάά ξεις άυτωά ν φεάρουν συγκεκριμεάνο χροά νο ισχυά ος 

Ειδικοά τερά:

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:

1) στις περιπτωά σεις που ο οικονομικοά ς φορεάάς ειάνάι νομικό πρόσωπο κάι εγγράά φετάι υποχρεωτικάά
ήά  προάιρετικάά  στο ΓΕΜΗ κάι δήλωά νει τήν εκπροσωά πήσή κάι τις μετάβολεάς τής στο ΓΕΜΗ:164

ά) γιά 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 165.  

β)  Γιά  τήν  άποά δειξή  τής  νοά μιμής  συά στάσής  κάι  των  μετάβολωά ν  του  νομικουά  προσωά που,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιάο πρεάπει νά εάχει εκδοθειά εάως τρεις (3) μήά νες πριν άποά
τήν υποβολήά  του.

2) Στις  λοιπεάς  περιπτωά σεις  τά,  κάτάά  περιάπτωσή,  νομιμοποιήτικάά  εάγγράφά συά στάσής κάι  νοά μιμής
εκπροσωά πήσής  (οά πως  κάτάστάτικάά ,  πιστοποιήτικάά  μετάβολωά ν,  άντιάστοιχά  ΦΕΚ,  άποφάά σεις
συγκροά τήσής  οργάά νων  διοιάκήσής  σε  σωά μά,  κλπ.,  άνάά λογά  με  τή  νομικήά  μορφήά  του  οικονομικουά
φορεάά),  συνοδευοά μενά  άποά  υπευά θυνή  δήά λωσή  του  νοά μιμου  εκπροσωά που  οά τι  εξάκολουθουά ν  νά
ισχυά ουν κάτάά  τήν υποβολήά  τους.

Σε περιάπτωσή που γιά τή διενεάργειά τής πάρουά σάς διάδικάσιάάς άνάά θεσής εάχουν χορήγήθειά  εξουσιάες
σε  προά σωπο  πλεάον  άυτωά ν  που  άνάφεάροντάι  στά  πάράπάά νω  εάγγράφά,  προσκομιάζετάι  επιπλεάον
άποά φάσή-  πράκτικοά  του  άρμοδιάου  κάτάστάτικουά  οργάά νου  διοιάκήσής  του  νομικουά  προσωά που
χορήγήά θήκάν οι σχετικεάς εξουσιάες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομιάζουν  τά  προβλεποά μενά,  κάτάά  τή  νομοθεσιάά  τής
χωά ράς εγκάτάά στάσής, άποδεικτικάά  εάγγράφά, κάι εφοά σον δεν προβλεάποντάι, υπευά θυνή δήά λωσή  του
νοά μιμου  εκπροσωά που,  άποά  τήν  οποιάά  άποδεικνυά οντάι  τά  άνωτεάρω  ως  προς  τή  νοά μιμή  συά στάσή,
μετάβολεάς κάι εκπροσωά πήσή του οικονομικουά  φορεάά.
Οι ως άά νω υπευά θυνες δήλωά σεις γιάνοντάι άποδεκτεάς, εφοά σον εάχουν συντάχθειά  μετάά  τήν κοινοποιάήσή
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τής προά σκλήσής γιά τήν υποβολήά  των δικάιολογήτικωά ν.
Αποά  τά άνωτεάρω εάγγράφά πρεάπει νά προκυά πτουν ή νοά μιμή συά στάσή  του οικονομικουά  φορεάά, οά λες οι
σχετικεάς τροποποιήά σεις των κάτάστάτικωά ν, το/τά προά σωπο/ά που δεσμευά ει/ουν νοά μιμά τήν ετάιριάά
κάτάά  τήν  ήμερομήνιάά  διενεάργειάς  του  διάγωνισμουά  (νοά μιμος  εκπροά σωπος,  δικάιάωμά  υπογράφήά ς
κλπ.),  τυχοά ν  τριάτοι,  στους  οποιάους  εάχει  χορήγήθειά  εξουσιάά  εκπροσωά πήσής,  κάθωά ς  κάι  ή  θήτειάά
του/των ήά /κάι των μελωά ν του οργάά νου διοιάκήσής/ νοά μιμου εκπροσωά που.

Γ. Οι ενωά σεις οικονομικωά ν φορεάων που υποβάά λλουν κοινήά  προσφοράά ,  υποβάά λλουν τά πάράπάά νω,
κάτάά  περιάπτωσή δικάιολογήτικάά , γιά κάά θε οικονομικοά  φορεάά που συμμετεάχει στήν εάνωσή, συά μφωνά
με τά ειδικοά τερά προβλεποά μενά στο άά ρθρο 19 πάρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ. Σε περιάπτωσή που ο προσφεάρων ειάνάι φυσικοά  προά σωπο/ άτομικήά  επιχειάρήσή, τά φυσικάά , εφοά σον
εάχει  χορήγήά σει  εξουσιάες  εκπροσωά πήσής  σε  τριάτά  προά σωπά,  προσκομιάζετάι  εξουσιοδοά τήσή  του
οικονομικουά  φορεάά.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)Οι  οικονομικοιά  φορειάς  που  ειάνάι  εγγεγράμμεάνοι  σε  επιάσήμους  κάτάλοά γους  ήά  διάθεάτουν
πιστοποιάήσή άποά  οργάνισμουά ς  πιστοποιάήσής που συμμορφωά νοντάι με τά ευρωπάιϋκάά  προά τυπά
πιστοποιάήσής, κάτάά  τήν εάννοιά του Πάράρτήά μάτος VII του Προσάρτήά μάτος Α' του ν. 4412/2016,
μπορουά ν νά  υποβάά λλουν στις άνάθεάτουσες άρχεάς πιστοποιήτικοά  εγγράφήά ς εκδιδοά μενο άποά  τήν
άρμοά διά άρχήά  ήά  το πιστοποιήτικοά  που εκδιάδετάι άποά  τον άρμοά διο οργάνισμοά  πιστοποιάήσής.
Στά πιστοποιήτικάά  άυτάά  άνάφεάροντάι τά δικάιολογήτικάά  βάά σει των οποιάων εάγινε ή εγγράφήά  των
εν λοά γω οικονομικωά ν φορεάων στον επιάσήμο κάτάά λογο ήά  ή πιστοποιάήσή κάι ή κάτάά τάξή στον εν
λοά γω κάτάά λογο.
Η πιστοποιουά μενή εγγράφήά  στους επιάσήμους κάτάλοά γους άποά  τους άρμοά διους οργάνισμουά ς ήά  το
πιστοποιήτικοά ,  που  εκδιάδετάι  άποά  τον  οργάνισμοά  πιστοποιάήσής,  συνιστάά  τεκμήά ριο
κάτάλλήλοά τήτάς οά σον άφοράά  τις άπάιτήά σεις ποιοτικήά ς επιλογήά ς, τις οποιάες κάλυά πτει ο επιάσήμος
κάτάά λογος ήά  το πιστοποιήτικοά .
Οι οικονομικοιά  φορειάς  που ειάνάι εγγεγράμμεάνοι  σε επιάσήμους κάτάλοά γους άπάλλάά σσοντάι άποά
τήν υποχρεάωσή υποβολήά ς των δικάιολογήτικωά ν που άνάφεάροντάι στο πιστοποιήτικοά  εγγράφήά ς
τους.

(β) Οι οικονομικοιά  φορειάς που ειάνάι εγγεγράμμεάνοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάά ξεις 3ή εάως κάι 7ή, μεάχρι
τή  λήά ξή  τής  μετάβάτικήά ς  περιοά δου  ισχυά ος,  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  65  του  π.δ.  71/2019,
υποβάά λλοντάς «Ενήμεροά τήτά Πτυχιάου»  εν ισχυά  άπάλλάά σσοντάι  άποά  τήν υποχρεάωσή υποβολήά ς
των δικάιολογήτικωά ν 166:
-  άποά σπάσμά  ποινικουά  μήτρωά ου  του  άά ρθρου  23.3.(ά)  τής  πάρουά σάς  γιά  τον  Προά εδρο  κάι
Διευθυά νοντά Συά μβουλο εργολήπτικήά ς επιχειάρήσής.  Γιά τά λοιπάά  μεάλή του Δ.Σ τής ετάιρειάάς, θά
πρεάπει νά υποβλήθειά  άυτοτελωά ς άποά σπάσμά ποινικουά  μήτρωά ου, κάθοά σον τά προά σωπά άυτάά  δεν
κάλυά πτοντάι άποά  τήν Ενήμεροά τήτά Πτυχιάου. 
- φορολογικήά  κάι άσφάλιστικήά  ενήμεροά τήτά του άά ρθρου 23.3.(β) τής πάρουά σάς. 167

- τά πιστοποιήτικάά  άποά  το άρμοά διο Πρωτοδικειάο κάι το ΓΕΜΗ του άά ρθρου 23.3.(γ) τής πάρουά σάς
υποά  τήν προυϋ ποά θεσή οά μως οά τι κάλυά πτοντάι πλήά ρως (οά λες οι προβλεποά μενες περιπτωά σεις) άποά
τήν Ενήμεροά τήτά Πτυχιάου.
- το πιστοποιήτικοά  άποά  το άρμοά διο επιμελήτήά ριο οά σον άφοράά  το λοά γο άποκλεισμουά  του άά ρθρου
22. Α.4. (θ).168

-  το  πιστοποιήτικοά  τής  άρμοά διάς  άρχήά ς  γιά  τήν  ονομάστικοποιάήσή  των  μετοχωά ν  του  άά ρθρου
23.3. (στ).
- τά  άποδεικτικάά  εάγγράφά νομιμοποιάήσής  τής εργολήπτικήά ς επιχειάρήσής.

Σε περιάπτωσή που κάά ποιο άποά  τά άνωτεάρω δικάιολογήτικάά  εάχει λήά ξει, προσκομιάζετάι το σχετικοά
δικάιολογήτικοά  εν ισχυά . Εφοά σον στήν Ενήμεροά τήτά Πτυχιάου δεν άνάφεάρετάι ρήτάά  οά τι τά στελεάχή
του πτυχιάου του προσφεάροντά ειάνάι άσφάλιστικωά ς ενήά μερά στον eΕΦΚΑ (τομεάάς πρωά ήν ΕΤΑΑ-
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ΤΜΕΔΕ),  ο  προσφεάρων  προσκομιάζει  επιπλεάον  τής  ενήμεροά τήτάς  πτυχιάου,  άσφάλιστικήά
ενήμεροά τήτά γιά τά στελεάχή άυτάά .

Αποά  τήν πλήά ρή εάνάρξή ισχυά ος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιήτικοά  εγγράφήά ς στο Τμήά μά ΙΙ του
Μήτρωά ου  Εργολήπτικωά ν  Επιχειρήά σεων  Δήμοσιάων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  άποτελειά  επιάσήμο
κάτάά λογο  κάι  άπάλλάά σσει  τις  εγγεγράμμεάνες  εργολήπτικεάς  επιχειρήά σεις  άποά  τήν  προσκοά μισή
των άποδεικτικωά ν μεάσων που προβλεάποντάι στά άά ρθρά 47 εποά μενά.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν περιάπτωσή που οικονομικοά ς φορεάάς επιθυμειά  νά στήριχθειά  στις ικάνοά τήτες άά λλων φορεάων,
ή  άποά δειξή  οά τι  θά  εάχει  στή  διάά θεσήά  του  τους  άνάγκάιάους  ποά ρους,  γιάνετάι  με  τήν   υποβολήά
σχετικουά  συμφωνήτικουά  των φορεάων άυτωά ν γιά τον σκοποά  άυτοά .

Ειδικοά τερά,  προσκομιάζετάι  εάγγράφο (συμφωνήτικοά  ήά  σε  περιάπτωσή νομικουά  προσωά που άποά φάσή
του άρμοδιάου οργάά νου διοιάκήσής άυτουά  ήά  σε περιάπτωσή φυσικουά  προσωά που υπευά θυνή δήά λωσή), δυ-
νάά μει του οποιάου άμφοά τεροι, διάγωνιζοά μενος  οικονομικοά ς φορεάάς κάι τριάτος φορεάάς, εγκριάνουν τή
μετάξυά  τους συνεργάσιάά γιά τήν κάτάά  περιάπτωσή πάροχήά  προς τον διάγωνιζοά μενο τής χρήμάτοοικο-
νομικήά ς ήά /κάι τεχνικήά ς ήά /κάι επάγγελμάτικήά ς ικάνοά τήτάς του φορεάά, ωά στε άυτήά  νά ειάνάι στή διάά θεσή
του διάγωνιζοά μενου  γιά τήν εκτεάλεσή τής Συά μβάσής. Η σχετικήά  άνάφοράά  θά πρεάπει νά ειάνάι λεπτομε-
ρήά ς κάι νά άνάφεάρει κάτ’ ελάά χιστον τους συγκεκριμεάνους ποά ρους που θά ειάνάι διάθεάσιμοι γιά τήν
εκτεάλεσή τής συά μβάσής κάι τον τροά πο διά του οποιάου θά χρήσιμοποιήθουά ν άυτοιά  γιά τήν εκτεάλεσή
τής συά μβάσής. Ο τριάτος θά δεσμευά ετάι ρήτάά  οά τι θά διάθεάσει στον διάγωνιζοά μενο τους συγκεκριμεάνους
ποά ρους κάτάά  τή διάά ρκειά τής συά μβάσής κάι ο διάγωνιζοά μενος  οά τι θά κάά νει χρήά σή άυτωά ν σε περιάπτω -
σή που του άνάτεθειά  ή συά μβάσή. Σε περιάπτωσή που ο τριάτος διάθεάτει χρήμάτοοικονομικήά  επάά ρκειά,
θά δήλωά νει επιάσής οά τι κάθιάστάτάι άποά  κοινουά  με τον διάγωνιζοά μενο υπευά θυνος γιά τήν εκτεάλεσή τής
συά μβάσής. Σε περιάπτωσή που ο τριάτος διάθεάτει στοιχειάά τεχνικήά ς ήά  επάγγελμάτικήά ς κάτάλλήλοά τήτάς
που σχετιάζοντάι με τους τιάτλους σπουδωά ν κάι τά επάγγελμάτικάά  προσοά ντά που οριάζοντάι στήν περιά -
πτωσή στ’ του Μεάρους ΙΙ του Πάράρτήά μάτος ΧΙΙ του Προσάρτήά μάτος Α του ν. 4412/2016 ήά  με τήν
σχετικήά  επάγγελμάτικήά  εμπειριάά,  θά δεσμευά ετάι οά τι θά εκτελεάσει  τις εργάσιάες ήά  υπήρεσιάες γιά τις
οποιάες άπάιτουά ντάι οι συγκεκριμεάνες ικάνοά τήτες, δήλωά νοντάς το τμήά μά τής συά μβάσής που θά εκτε-
λεάσει.

23. 11 Επισήμάιάνετάι οά τι γιάνοντάι άποδεκτεάς:
• οι  εάνορκες  βεβάιωά σεις  που  άνάφεάροντάι  στήν  πάρουά σά  Διάκήά ρυξή,  εφοά σον  εάχουν
συντάχθειά εάως τρεις (3) μήά νες πριν άποά  τήν υποβολήά  τους, 
• οι υπευά θυνες δήλωά σεις, εφοά σον εάχουν συντάχθειά  μετάά  τήν κοινοποιάήσή τής προά σκλήσής
γιά τήν υποβολήά  των δικάιολογήτικωά ν169 Σήμειωά νετάι οά τι δεν άπάιτειάτάι θεωά ρήσή του γνήσιάου τής
υπογράφήά ς τους.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  προσφοράά  των  διάγωνιζομεάνων  περιλάμβάά νει  τους  άκοά λουθους  ήλεκτρονικουά ς
υποφάκεάλους:
(ά)  υποφάά κελο με τήν εάνδειξή «Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς»
 (β)  υποφάά κελο με τήν εάνδειξή «Οικονομικήά  Προσφοράά »
συά μφωνά με τά κάτωτεάρω:

24.2 Ο ήλεκτρονικοά ς υποφάά κελος «Δικάιολογήτικάά  Συμμετοχήά ς» πρεάπει, επιά  ποινήά  άποκλεισμουά ,
νά περιεάχει τά άκοά λουθά υποά  (ά) κάι (β) στοιχειάά:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
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Επιάσής δυά νάτάι νά περιλάμβάά νει κάι συνοδευτικήά  υπευά θυνή δήά λωσή, με τήν οποιάά ο οικονομικοά ς
φορεάάς  μπορειά  νά  διευκρινιάζει  τις  δήλωά σεις  κάι  πλήροφοριάες  που  πάρεάχει  στο  ΕΕΕΣ  .  Η
συνοδευτικήά  υπευά θυνή δήά λωσή υπογράά φετάι, συά μφωνά με οά σά προβλεάποντάι στο άά ρθρο 79 Α του
ιάδιου ν. 4412/2016.

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

………………………………………….. 170

24.3  Ο  ήλεκτρονικοά ς  υποφάά κελος  «Οικονομικήά  Προσφοράά »  περιεάχει  το  άρχειάο  pdf,  το  οποιάο
πάράά γετάι  άποά  το  υποσυά στήμά,  άφουά  συμπλήρωθουά ν  κάτάλλήά λως  οι  σχετικεάς  φοά ρμες  κάι
υπογράά φετάι,  τουλάά χιστον  με  προήγμεάνή  ήλεκτρονικήά  υπογράφήά ,  ή  οποιάά  υποστήριάζετάι  άποά
άνάγνωρισμεάνο (εγκεκριμεάνο) πιστοποιήτικοά .

24.4 Στήν περιάπτωσή που με  τήν προσφοράά  υποβάά λλοντάι  δήμοά σιά ήά /  κάι  ιδιωτικάά  εάγγράφά,
άυτάά  γιάνοντάι άποδεκτάά , συά μφωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.2 β τής πάρουά σάς.

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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1 Ο προσφεάρων οικονομικοά ς φορεάάς άνάφεάρει στήν προσφοράά  του το τμήά μά τής συά μβάσής που
προτιάθετάι νά άνάθεάσει υποά  μορφήά  υπεργολάβιάάς σε τριάτους,  κάθωά ς κάι τους υπεργολάά βους που
προτειάνει. Αν ο άνάά δοχος προά τεινε συγκεκριμεάνους υπεργολάά βους κάτάά  τήν υποβολήά  τής προσφοράά ς
του, υποχρεουά τάι, κάτάά  τήν υπογράφήά  τής συά μβάσής εκτεάλεσής, νά προσκομιάσει τήν υπεργολάβικήά
συά μβάσή. Η Διευθυά νουσά Υπήρεσιάά μπορειά  νά χορήγήά σει προθεσμιάά στον άνάά δοχο κάτ’ άιάτήσήά  του,
γιά τήν προσκοά μισή τής υπεργολάβικήά ς συά μβάσής με τον άρχικωά ς προτάθεάντά υπεργολάά βο ήά  άά λλον,
που  διάθεάτει  τά  άνάγκάιάά,  κάτάά  τήν  κριάσή  τής  υπήρεσιάάς  άυτήά ς,  προσοά ντά,  εφοά σον  συντρεάχει
σοβάροά ς λοάγος. 171 

25.2 Η τήά ρήσή των υποχρεωά σεων τής πάρ. 2 του άά ρθρου 18 του ν 4412/2016 άποά  υπεργολάά βους δεν
άιάρει τήν ευθυά νή του κυριάου άνάδοάχου.

25.3 .................................................................... 172

25.4  Η άνάθεάτουσά άρχήά :

α) ελεάγχει  τήν  επάγγελμάτικήά  κάτάλλήλοά τήτά  του  υπεργολάά βου  νά  εκτελεάσει  το  προς  άνάά θεσή
τμήά μά, κάτάά  τήν εάννοιά του άά ρθρου 22.Β (άά ρθρο 75 πάρ. 1 περ. ά’ κάι 2 ν. 4412/2016) κάι επάλήθευά ει
τή μή συνδρομήά ,  στο προά σωποά  του, των λοάγω άποκλεισμουά  του άά ρθρου 22.Α.1,  22.Α.2 κάι 22.Α.9
(άά ρθρά 73 πάρ. 1 κάι 2 κάι 74 ν. 4412.2016), συά μφωνά με τά κάτάά  περιάπτωσή ειδικωά ς προβλεποά μενά
στο άά ρθρο 23 τής πάρουά σάς (άά ρθρά 79 εάως 81 ν. 4412/2016). 173

β) άπάιτειά  υποχρεωτικάά  άποά  τον  οικονομικοά  φορεάά  νά  άντικάτάστήά σει  εάνάν  υπεργολάά βο,  οά τάν
κάτοά πιν  του  ελεάγχου  κάι  τής  επάλήά θευσής  τής  ως  άά νω  περιάπτωσής  (ά),  διάπιστωά νετάι  οά τι  δεν
πλήρουά ντάι οι  οά ροι επάγγελμάτικήά ς κάτάλλήλλοά τήτάς του υπεργολάά βου ήά  οά τάν συντρεάχουν οι ως
άά νω λοάγοι άποκλεισμουά  του.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών

Κάά θε διάφοράά  μετάξυά  των συμβάλλοά μενων μερωά ν που προκυά πτει ήά  σχετιάζετάι με τήν  ερμήνειάά κάι/ ήά
το κυά ρος κάι/ήά  τήν εφάρμογήά  κάι/ήά  τήν εκτεάλεσή τής συμβάά σής  επιλυά ετάι με τήν άά σκήσή προσφυγήά ς
ήά  άγωγήά ς στο διοικήτικοά  εφετειάο τής περιφεάρειάς, στήν οποιάά εάχει υπογράά φει ή συά μβάσή συά μφωνά
με τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 175 ν. 4412/2016. 

[Η΄(Εναλλακτικά)  Ρήτρα  διαιτησίας,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Τεχνικού
Συμβουλίου 174

Τά συμβάλλοά μενά μεάρή συμφωνουά ν  κάι  συνάποδεάχοντάι  οά τι  οά λες  οι  διάφορεάς  που προκυά πτουν ήά
σχετιάζοντάι με τήν  ερμήνειάά κάι/ ήά  το κυά ρος κάι/ήά  τήν εφάρμογήά  κάι/ήά  τήν εκτεάλεσή  τής  συά μβάσής,
επιλυά οντάι  οριστικάά  άποά  διάιτήτικοά  δικάστήά ριο  /οά ργάνο   το  οποιάο  διοριάζετάι  κάι  διεξάά γει  τή
διάιτήσιάά συά μφωνά με τις διάτάά ξεις που εκάά στοτε ισχυά ουν γιά τις διάιτήσιάες του Δήμοσιάου. (Κάτάά
πάρεάκκλισή  άποά  τις  διάτάά ξεις  που  ισχυά ουν  γιά  τις  διάιτήσιάες  του  Δήμοσιάου,  ή  άνάθεάτουσά άρχήά
μπορειά  νά  κάθοριάσει  στο  σήμειάο  άυτοά ,  κάτάά  περιάπτωσή,  το  περιεχοά μενο  τής  διάιτήτικήά ς  ρήά τράς
συά μφωνά με τον επιλεγεάντά φορεάά διάιτήσιάάς, περιεάχον μετάξυά  άά λλων, τους κάνοά νες που διεάπουν τον
ορισμοά  των  διάιτήτωά ν,  τους  εφάρμοστεάους  κάνοά νες  διάιτήσιάάς,  τήν  εάδρά  του  διάιτήτικουά
δικάστήριάου (ήά  οργάά νου), τις άμοιβεάς των διάιτήτωά ν (εφοά σον δεν οριάζοντάι άποά  τους εφάρμοστεάους
κάνοά νες διάιτήσιάάς), τή γλωά σσά στήν οποιάά θά διεξάχθειά ή διάιτήσιάά κάι κάά θε άά λλο σχετικοά  θεάμά).
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Η  διεξάγωγήά  τής  διάιτήσιάάς  υποά κειτάι  στον  «Κάνονισμοά  Διάφάά νειάς  στις  δυνάά μει  Συνθήά κής
Διάιτήσιάες Επενδυτωά ν-Κράτωά ν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
τής Επιτροπήά ς των Ηνωμεάνων Εθνωά ν γιά το Διεθνεάς Εμπορικοά  Διάκάιο (UNCITRAL), οι διάτάά ξεις του
οποιάου κάτισχυά ουν των εφάρμοστεάων κάνοά νων διάιτήσιάάς που κάθοριάζοντάι συά μφωνά με τήν πάρ. 3
του άά ρθρου 175 ν. 4412/2016, 

Τής  προσφυγήά ς  στο  διάιτήτικοά  δικάστήά ριο/  οά ργάνο  προήγειάτάι  στάά διο  συμβιβάστικήά ς  επιάλυσής
διάφορωά ν. Γιά τή συμβιβάστικήά  επιάλυσή τής διάφοράά ς συγκροτειάτάι Συμβουά λιο Επιάλυσής Διάφορωά ν
(ΣΕΔ). Η άμοιβήά  κάά θε μεάλους του ΣΕΔ κάθοριάζετάι συά μφωνά με το άά ρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περιά  άμοιβήά ς  διάμεσολάβήτήά .  Κάτάά  τά  λοιπάά  εφάρμοά ζοντάι  οι  πάρ.  7  κάι  8  του  άά ρθρου  176  ν.
4412/2016 κάι ο ν. 4640/2019.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εάγκρισή  κάτάσκευήά ς  του  δήμοπράτουά μενου  εάργου,  άποφάσιάστήκε  με  τήν  άριθμ.
247/2020 (ΑΔΑ ΩΕΚΣΩ62-4ΦΔ) Αποά φάσή Δ.Σ.

26.2 Ο  Κυά ριος  του  Έργου  μπορειά  νά  εγκάτάστήά σει  γιά  το  εάργο  άυτοά  Τεχνικοά  Συά μβουλο.  Ο
Ανάά δοχος  του  εάργου,  εάχει  τήν  υποχρεάωσή  νά  διευκολυά νει  τις  δράστήριοά τήτες  του  Τεχνικουά
Συμβουά λου, που πήγάά ζουν άποά  τή συμβάτικήά  σχεάσή τής Υπήρεσιάάς με άυτοά ν.

26.3 Οι προσφεάροντες, με τήν υποβολήά  τής προσφοράά ς τους, άποδεάχοντάι άνεπιφυά λάκτά τους
οά ρους τής πάρουά σάς Διάκήά ρυξής 

26.  4 Η Ανάθεάτουσά Αρχήά  ενήμερωά νει  το φυσικοά  προά σωπο που υπογράά φει  τήν προσφοράά  ως
προσφεάρων ήά  ως νοά μιμος εκπροά σωπος προσφεάροντος, οά τι ή ιάδιά ήά  κάι τριάτοι, κάτ’ εντολήά  κάι γιά
λογάριάσμοά  τής, θά επεξεργάά ζοντάι προσωπικάά  δεδομεάνά που περιεάχοντάι στους φάκεάλους τής
προσφοράά ς  κάι  τά  άποδεικτικάά  μεάσά  τά  οποιάά  υποβάά λλοντάι  σε  άυτήά ν,  στο  πλάιάσιο  του
πάροά ντος  Διάγωνισμουά ,  γιά  το  σκοποά  τής  άξιολοά γήσής  των  προσφορωά ν  κάι  τής  ενήμεάρωσής
εάτερων  συμμετεχοά ντων  σε  άυτοά ν,  λάμβάά νοντάς  κάά θε  ευά λογο  μεάτρο  γιά  τή  διάσφάά λισή  του
άποά ρρήτου κάι τής άσφάά λειάς τής επεξεργάσιάάς των δεδομεάνων κάι τής προστάσιάάς τους άποά
κάά θε  μορφήά ς  άθεάμιτή  επεξεργάσιάά,  συά μφωνά  με  τις  διάτάά ξεις  τής  κειάμενής  νομοθεσιάάς  περιά
προστάσιάάς προσωπικωά ν δεδομεάνων.

26.  5 Αν,  μετάά  άποά  τήν  τυχοά ν  οριστικοποιάήσή  τής  εάκπτωσής  του  άνάδοά χου,  συά μφωνά  με  τά
ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 160 του ν.  4412/2016,  ή  Προιϋστάμεάνή  Αρχήά  άποφάσιάσει  τήν
ολοκλήά ρωσή  του  εάργου,  προσκάλειά  τον  εποά μενο  κάτάά  σειράά  μειοδοά τή  του  πάροά ντος
διάγωνισμουά  κάι  του  προτειάνει  νά  άνάλάά βει  άυτοά ς  το  εάργο  ολοκλήά ρωσής  τής  εάκπτωτής
εργολάβιάάς, με τους ιάδιους οά ρους κάι προυϋ ποθεάσεις κάι βάά σει τής προσφοράά ς που υπεάβάλε στον
διάγωνισμοά .  Η συά μβάσή εκτεάλεσής συνάά πτετάι,  εφοά σον εντοά ς  δεκάπεάντε (15) ήμερωά ν άποά  τήν
κοινοποιάήσή  τής  προά τάσής  περιεάλθει  στήν  Προιϋστάμεάνή  Αρχήά  εάγγράφή  κάι  άνεπιφυά λάκτή
άποδοχήά  τής.  Η άά πράκτή πάά ροδος τής προθεσμιάάς θεωρειάτάι ως άποά ρριψή τής προά τάσής. Αν ο
άνωτεάρω μειοδοά τής δεν δεχθειά  τήν προά τάσή συά νάψής συά μβάσής, ή Προιϋστάμεάνή Αρχήά  προσκάλειά
τον εποά μενο κάτάά  σειράά  μειοδοά τή, άκολουθωά ντάς κάτάά  τά λοιπάά  τήν ιάδιά διάδικάσιάά. Εφοά σον κάι
άυτοά ς  άπορριάψει  τήν  προά τάσή,  ή  Προιϋστάμεάνή  Αρχήά  γιά  τήν  άνάά δειξή  άνάδοά χου  στο  εάργο
προσφευά γει  κάτάά  τήν  κριάσή  τής  ειάτε  στήν  άνοικτήά  δήμοπράσιάά  ειάτε  στή  διάδικάσιάά  με
διάπράγμάά τευσή, κάτάά  τις οικειάες διάτάά ξεις του ν. 4412/2016.

Η διάδικάσιάά  τής πάρουά σάς  δεν εφάρμοά ζετάι  μοά νο  στήν  περιάπτωσή  που  ή  Προιϋστάμεάνή  Αρχήά
κριάνει,  οά τι  οι  πάράπάά νω προσφορεάς  δεν ειάνάι ικάνοποιήτικεάς  γιά τον κυά ριο του εάργου ήά  εάχουν
επεάλθει  λοά γω  εφάρμογήά ς  νεάων  κάνονισμωά ν  άλλάγεάς  στον  τροά πο  κάτάσκευήά ς  του  εάργου,  ενωά
μπορειά  νά  εφάρμοά ζετάι  άνάλογικάά  κάι  σε  περιάπτωσή  ολοκλήά ρωσής  του  εάργου,  υά στερά  άποά
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άυτοδιάκάιή διάά λυσή τής συά μβάσής κάτοά πιν πτωά χευσής του άνάδοά χου ήά  διάά λυσή με υπάιτιοά τήτά
του κυριάου του εάργου κάτάά  τις κειάμενες διάτάά ξεις.

26.6 ………………………………………….175

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’αριθμό 502/14-12-2021 (ΑΔΑ 9ΦΡΒΩ62-ΚΑΥ) απόφαση Ο.Ε. 

Αγ.Ανάργυροι, 14-12-2021

ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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1
  Συμπλήρωά νοντάι τά στοιχειάά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς/ άνάθεάτοντος φορεάά (επωνυμιάά, άριθμοά ς
φορολογικουά  μήτρωά ου,  κωδικοά ς  που  άφοράά  στήν  ήλεκτρονικήά  τιμολοάγήσή,  οά πως  άυτοά ς
προσδιοριάζετάι  στον  επιάσήμο ιστοά τοπο τής  Γενικήά ς  Γράμμάτειάάς  Πλήροφοριάκωά ν  Συστήμάά των
Δήμοά σιάς Διοιάκήσής (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργειάου Ψήφιάκήά ς Διάκυβεάρνήσής) Πρβλ. πάρ. 2 περ. ά
άά ρθρου  53  του  ν.  4412/2016.  Επισήμάιάνετάι  οά τι  οι  άνάθεάτοντες  φορειάς  που  άποτελουά ν
άνάθεάτουσες  άρχεάς  (π.χ.  ΔΕΥΑ)  εφάρμοά ζουν  τις  κάνονιστικεάς  διάτάά ξεις  (προά τυπά  τευά χή)  που
εκδιάδοντάι, κάτ’ εξουσιοδοά τήσή του άά ρθρου 53 του ν.4412/2016, συά μφωνά με τήν πάρ. 2 περ. β
του άά ρθρου 315 του ν.4412/2016, κάι, συνεπωά ς χρήσιμοποιουά ν το πάροά ν τευά χος γιά τις συμβάά σεις
εάργων  που  άνάθεάτουν,  συά μφωνά με  τις  διάτάά ξεις  του  Βιβλιάου  ΙΙ  του  ν.  4412/2016.  Οι  λοιποιά
άνάθεάτοντες φορειάς δυά νάντάι νά χρήσιμοποιουά ν το πάροά ν τευά χος διάκήά ρυξής γιά τις συμβάά σεις
που άνάθεάτουν συά μφωνά με τις διάτάά ξεις του Βιβλιάου ΙΙ του ν. 4412/2016.

2
   Στήν περιάπτωσή που πήγήά  χρήμάτοδοά τήσής ειάνάι ο τάκτικοά ς προυϋ πολογισμοά ς,  ή άνάθεάτουσά
άρχήά  άνάγράά φει τον άριθμοά  κάι τή χρονολογιάά τής άποά φάσής άνάά λήψής υποχρεάωσής, εφοά σον ή
προκάλουά μενή δάπάά νή προά κειτάι νά βάρυά νει το τρεάχον οικονομικοά  εάτος, τον άριθμοά  κάτάχωά ρισήά ς
τής στά λογιστικάά  βιβλιάά του οικειάου φορεάά, κάθωά ς κάι τον άριθμοά  τής άποά φάσής εάγκρισής τής
πολυετουά ς άνάά λήψής σε περιάπτωσή που ή δάπάά νή εκτειάνετάι σε περισσοά τερά του ενοά ς οικονομικάά
εάτή, συά μφωνά με οά σά προβλεάποντάι στήν πάρ. 4 του άά ρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περιά
διάδικάσιάάς  γιά τήν εάκδοσή τής άποά φάσής άνάά λήψής υποχρεάωσής.  Στήν περιάπτωσή που πήγήά
χρήμάτοδοά τήσής ειάνάι το Προάγράμμά Δήμοά σιων Επενδυά σεων, άνάγράά φει τή Συλλογικήά  Αποά φάσή
Έντάξής κάι τον ενάά ριθμο. (Πρβλ. άά ρθρο 53 πάρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016). 

3 Συμπλήρωά νετάι ή επωνυμιάά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς/άνάθεάτοντος φορεάά
4    Συμπλήρωά νετάι ο κωδικοά ς που άφοράά  στήν ήλεκτρονικήά  τιμολοάγήσή οά πως άυτοά ς προσδιοριάζετάι 
στον επιάσήμο ιστοά τοπο τής Γ.Γ. Πλήροφοριάκωά ν Συστήμάά των του Υπουργειάου Ψήφιάκήά ς 
Διάκυβεάρνήσής 

      (Πρβλ.άά ρθρο 53 πάρ. 2 περ. ά του ν. 4412/2016).
5      Mεάσω τής λειτουργικοά τήτάς ''Επικοινωνιάά'' του υποσυστήά μάτος
6   Το ΕΕΕΣ κάτάρτιάζετάι βάά σει του τυποποιήμεάνου εντυά που του Πάράρτήά μάτος 2 του Εκτελεστικουά

Κάνονισμουά  (ΕΕ)  2016/7  τής  Επιτροπήά ς  τής  5ής Ιάνουάριάου  2016  γιά  τήν  κάθιεάρωσή  του
τυποποιήμεάνου  εντυά που  γιά  το  Ευρωπάιϋκοά  Έγγράφο  Προμήά θειάς  (L 3)  κάι  πάρεάχετάι
άποκλειστικάά  σε ήλεκτρονικήά  μορφήά . 

Το ΕΕΕΣ φεάρει υπογράφήά  με ήμερομήνιάά εντοά ς του χρονικουά  διάστήά μάτος, κάτάά  το οποιάο
μπορουά ν νά υποβάά λλοντάι προσφορεάς.

Ο οικονομικοά ς φορεάάς δυά νάτάι νά διευκρινιάζει τις δήλωά σεις κάι πλήροφοριάες που πάρεάχει
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτικήά  υπευά θυνή δήά λωσή, τήν οποιάά υποβάά λλει μάζιά  με το ΕΕΕΣ  Aποά  τις 2-5-
2019,  πάρεάχετάι  ή  ήλεκτρονικήά  υπήρεσιάά Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφεάρει  τή  δυνάτοά τήτά  ήλεκτρονικήά ς
συά ντάξής κάι διάχειάρισής του Ευρωπάιϋκουά  Ενιάιάου Εγγράά φου Συά μβάσής (ΕΕΕΣ). Μπορειάτε νά δειάτε
τή σχετικήά  άνάκοιάνωσή στή Διάδικτυάκήά  Πυά λή του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ. κάι το
Διορθωτικοά  (Επιάσήμή Εφήμεριάδά τής Ευρωπάιϋκήά ς Ένωσής L 17/65 τής 23ής Ιάνουάριάου 2018)
στον Εκτελεστικοά  Κάνονισμοά  (ΕΕ) 2016/7 γιά τήν κάθιεάρωσή του τυποποιήμεάνου εντυά που γιά το
Ευρωπάιϋκοά  Ενιάιάο Έγγράφο Προμήά θειάς , με το οποιάο επιλυά θήκάν τά σχετικάά  ζήτήά μάτά ορολογιάάς
που υπήά ρχάν στο άρχικοά  επιάσήμο ελλήνικοά   κειάμενο του Εκτελεστικουά  Κάνονισμουά , Μπορειάτε νά
δειάτε  το  σχετικοά  Διορθωτικοά  στήν  άκοά λουθή  διάδρομήά  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

7 Η περιάπτωσή ι) συμπλήρωά νετάι κάι περιλάμβάά νετάι στή Διάκήά ρυξή, εφοά σον ή άνάθεάτουσά άρχήά  
προβλεάπει υποδειάγμάτά εγγράά φων προς υποβολήά  άποά  τους οικονομικουά ς φορειάς, π.χ εγγυήτικωά ν 
επιστολωά ν.

8 Συμπλήρωά νοντάι τυχοά ν άά λλά εάγγράφά συά μβάσής ήά  τευά χή που ή άνάθεάτουσά άρχήά  κριάνει άνάγκάιάά 
με σκοποά  νά περιγράά ψει ήά  νά προσδιοριάσει στοιχειάά τής συά μβάσής ήά  τής διάδικάσιάάς συά νάψής.

9  Πρβλ. άά ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
10  Ότάν ειάνάι άδυά νάτο νά πάράσχεθειά  ελευά θερή, πλήά ρής, άά μεσή κάι δωρεάά ν ήλεκτρονικήά  προά σβάσή

σε  ορισμεάνά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  μπορειά  νά  περιλήφθειά  στο  πάροά ν  άά ρθρο  τής  διάκήά ρυξής
προά βλεψή  οά τι  τά  σχετικάά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής  θά  διάτεθουά ν  με  μεάσά  άά λλά  πλήν  των
ήλεκτρονικωά ν  (οά πως  το  τάχυδρομειάο  ήά  άά λλο  κάτάά λλήλο  μεάσο  ήά  συνδυάσμοά ς  τάχυδρομικωά ν  ήά
άά λλων  κάτάλλήά λων  μεάσων  κάι  ήλεκτρονικωά ν  μεάσων)  (τριάτο  εδάά φιο  πάρ.  1  άά ρθρου  67   ν.



4412/2016).  Στήν περιάπτωσή άυτήά   προτειάνετάι ή άκοά λουθή διάτυά πωσή: «Τά άκοά λουθά εάγγράφά
τής συά μβάσής ...........................  διάτιάθεντάι  άποά  ………………………….,  οδοά ς  …………………,  πλήροφοριάες
………………….  τήλ.:……………..:…..  Οι  ενδιάφεροά μενοι  μπορουά ν  άκοά μά,  νά  λάά βουν  γνωά σή  των
πάράκάά τω εγγράά φων τής συά μβάσής ……, στά γράφειάά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς κάτάά  τις εργάά σιμες
ήμεάρες κάι ωά ρες.»

11   Ότάν δεν μπορειά νά προσφερθειά ελευά θερή, πλήά ρής, άά μεσή κάι δωρεάά ν ήλεκτρονικήά  προά σβάσή σε
ορισμεάνά εάγγράφά τής συά μβάσής, διοά τι ή άνάθεάτουσά άρχήά  προτιάθετάι νά εφάρμοά σει τήν πάρ. 2
του  άά ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  άνάφεάροντάι,  στο  πάροά ν  άά ρθρο  τής  διάκήά ρυξής,  τά  μεάτρά
προστάσιάάς  του  εμπιστευτικουά  χάράκτήά ρά  των  πλήροφοριωά ν,  τά  οποιάά  άπάιτουά ντάι,  κάι  τον
τροά πο  με  τον  οποιάο  ειάνάι  δυνάτήά  ή  προά σβάσή  στά  σχετικάά  εάγγράφά.   Ενδεικτικάά ,  λ.χ.,  ή
άνάθεάτουσά  άρχήά  θά  μπορουά σε  νά  άνάφεάρει  οά τι:  “Ο  οικονομικοά ς  φορεάάς  άνάλάμβάά νει  τήν
υποχρεάωσή νά τήρήά σει εμπιστευτικάά  κάι νά μή γνωστοποιήά σει σε τριάτους (συμπεριλάμβάνομεάνων
των  εκπροσωά πων  του  ελλήνικουά  κάι  διεθνουά ς  Τυά που),  χωριάς  τήν  προήγουά μενή  εάγγράφή
συγκάτάά θεσή τής Ανάθεάτουσάς Αρχήά ς, τά άνωτεάρω εάγγράφά ήά  πλήροφοριάες που προκυά πτουν άποά
άυτάά . Οι οικονομικοιά φορειάς διάσφάλιάζουν τήν τήά ρήσή των άπάιτήά σεων άυτωά ν άποά  το προσωπικοά
τους,  τους  υπεργολάά βους  τους  κάι  κάά θε  άά λλο  τριάτο  προά σωπο  που  χρήσιμοποιουά ν  κάτάά  τήν
άνάά θεσή ήά  εκτεάλεσή τής συά μβάσής. Γιά τον σκοποά  άυτοά , κάτάά  τήν πάράλάβήά  των εγγράά φων τής
συά μβάσής, υποβάά λλει υπευά θυνή δήά λωσή του ν. 1599/1986 με τήν οποιάά δήλωά νει τά άνωτεάρω”.

12  Συμπλήρωά νετάι  άποά  τήν Ανάθεάτουσά Αρχήά  με  σάφήά νειά συγκεκριμεάνή  ήμερομήνιάά  (εγκάιάρως,
ήά τοι ως τήν... ), προς άποφυγήά  οιάσδήά ποτε συά γχυσής κάι άμφιβολιάάς.

13   Συμπλήρωά νετάι ή τεάτάρτή ήμεάρά πριν άποά  τή λήά ξή τής προθεσμιάάς του άά ρθρου 18 τής πάρουά σάς. 
14  Πρβλ εάγγράφο ΕΑΑΔΗΣΥ με ά.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινιάσεις ως προς τήν τήά ρήσή των 

διάτυπωά σεων δήμοσιοά τήτάς στή διάγωνιστικήά  διάδικάσιάά σε περιάπτωσή τροποποιάήσής οά ρων τής 
διάκήά ρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

15  Πρβλ.άά ρθρο 18 πάρ. 2 του ν. 4412/2016.
16  Πρβλ. άά ρθρο 12 πάρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά.
17  Αν ή διευά θυνσή τής υπήρεσιάάς που τήρειά το πρωτοά κολλο τής Ανάθεάτουσάς Αρχήά ς ειάνάι 

διάφορετικήά  άποά  τήν άνάφεροά μενή στο άά ρθρο 1, άνάγράά φετάι στο πάροά ν σήμειάο ή σχετικήά  
διευά θυνσή.

18  Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 1 του ν. 4412/2016.
19  Στήν περιάπτωσή που χρήσιμοποιειάτάι ενιάιάο ποσοστοά  εάκπτωσής άπάλειάφετάι ή περιάπτωσή δ τής 

πάρ. 3.5. Πρβλ. άά ρθρο 95 πάρ. 2 περ. ά του ν. 4412/2016, συά μφωνά με το οποιάο «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 περιάπτωσή εφάρμογήά ς τής διάδικάσιάάς του άά ρθρου 95 πάρ. 2 περ. β υποπ. Αά του ν. 4412/2016
“Ελευά θερή  συμπλήά ρωσή  τιμολογιάου”,  οι  άνάθεάτουσες  άρχεάς  περιλάμβάά νουν  στήν  εν  λοάγω
περιάπτωσή  (στ) άνάφοράά  γιά τήν υποβολήά  του σχετικουά  τιμολογιάου.

21  Πρβλ. άά ρθρο 12 πάρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά. 
22  Πρβλ. άά ρθρο 12 πάρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά. 
23  Πρβλ. άά ρθρο 12 πάρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά. 
24  Πρβλ .άά ρθρο 12 πάρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά.
25  Επισήμάιάνετάι οά τι, ως προς τις προθεσμιάες  γιά τήν ολοκλήά ρωσή των ενεργειωά ν τής Επιτροπήά ς

Διενεάργειάς Διάγωνισμουά  ισχυά ουν τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
26  Πρβλ. άά ρθρο 13 πάρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά. 
27  Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 1 οά γδοο εδάά φιο ν. 4412/2016
28  Πρβλ. άά ρθρο 221Α πάρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.
29 Πρβλ.  άά ρθρο 72 πάρ. 13 ν.4412/2016.
30 Πρβλ. άά ρθρο 88 πάρ. 5 περ. ά του ν. 4412/2016
31  Ως προς τή γνωμοδοά τήσή τής Επιτροπήά ς Διάγωνισμουά  γιά τήν εξεάτάσή των εξήγήά σεων των 

άσυνήά θιστά χάμήλωά ν προσφορωά ν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 κάι ιδιάως σκεάψεις 15-21 



32 Πρβλ. άά ρθρο 103 πάρ. 1 εδ. ά του ν. 4412/2016. 
33 Πρβλ. άά ρθρο 103 πάρ. 1 του ν. 4412/2016.
34   Βλ.σχετικάά  με τήν  ήλεκτρονικήά  υπευά θυνή δήά λωσή το  άά ρθρο εικοστοά  εάβδομο τής άποά  20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωά θήκε με το άά ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κάτάά  τις πάράγράά φους 1 κάι
2  του οποιάου:" 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 Γιά τους φορειάς του Βιβλιάου ΙΙ τής πάρ. 2 του άά ρθρου 259 του ν.4412/2016
36 Ομοιάως προβλεάπετάι κάι στήν περιάπτωσή υποβολήά ς προσφορωά ν, συά μφωνά με το άά ρθρο 92 πάρ. 8 

του ν.4412/201
37 Πρβλ. άά ρθρο 12 πάρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά.
38 Πρβλ. άά ρθρο 14 πάρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά.
39  Πρβλ. άά ρθρο 103 πάρ. 2 του ν. 4412/2016.
40  Πρβλ. άά ρθρο 103 πάρ. 3 ν. 4412/2016. 
41  Με τήν επιφυά λάξή των πάρ. 7 κάι 8 του άά ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (λήά ψή επάνορθωτικωά ν

μεάσων).
42   Πρβλ. άά ρθρο 104 πάρ. 2 κάι 3 ν. 4412/2016. 
43  Πρβλ. άά ρθρο 103 πάρ. 6 του ν. 4412/2016. 
44  Πρβλ. άά ρθρο 103 πάρ. 6 ν. 4412/2016. 
45  Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 1 ν. 4412/2016. 
46  Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 2 του ν. 4412/2016.
47  Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 3 ν. 4412/2016. 
48  Η φράά σή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστιάθετάι στή διάκήά ρυξή μοά νο 
στις περιπτωά σεις εκειάνες, στις οποιάες προβλεάπετάι υποχρεάωσή προσυμβάτικουά  ελεάγχου.

49  Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 4 ν. 4412/2016.
50 Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 5 ν. 4412/2016. 
51  Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 5 του ν. 4412/2016. 
52  Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 7 ν. 4412/2016. 
53  Πρβλ. άά ρθρο 105 πάρ. 8 ν. 4412/2016. 
54  Πρβλ. άά ρθρο 360 πάρ. 1 του ν. 4412/2016 κάι 3 πάρ. 1του π.δ. 39/2017.  

55   Πρβλ. άά ρθρο 361 του ν. 4412/2016 κάι 4 του π.δ. 39/2017.
56  Πρβλ. άά ρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμοά σιά Έργά
57  Πρβλ. άά ρθρο 363 του ν. 4412/2016.
58  Πρβλ. άά ρθρο 364 πάρ. 1 Ν. 4412/2016 κάι 6 του π.δ. 39/2017.
59  Πρβλ. άά ρθρο 364 πάρ. 2 του ν. 4412/2016.
60  Πρβλ. πάρ. 1 του άά ρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
61  Πρβλ. άά ρθρά 360 πάρ. 2 του ν. 4412/2016 κάι 3 πάρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άά ρθρο 367 πάρ. 4 Ν.

4412/2016.
62  Πρβλ. άά ρθρο 372 πάρ. 3 ν. 4412/2016 
63   Πρβλ. άά ρθρο 372 πάρ. 1 κάι 2 Ν. 4412/2016. 
64    Πρβλ. άά ρθρο 372 πάρ. 4 του ν. 4412/2016.
65    Πρβλ άά ρθρο 372 πάρ. 6 του ν. 4412/2016.
66   Πρβλ.  άά ρθρο 53 πάρ. 3 ν. 4412/2016.
67 Πρβλ. άά ρθρο 80 πάρ. 10 ν. 4412/2016.
68  Πρβλ. άά ρθρο 92 πάρ. 4 του ν. 4412/2016.



69  Τιάθετάι  μ οά νο εφοά σον προά κειτάι  γιά συγχρήμάτοδοτουά μενο εάργο άποά  ποά ρους  τής Ευρωπάιϋκήά ς
Ένωσής.

70 Αποά  1-1-2017 τεάθήκε σε ισχυά  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιάο με το άά ρθρο 13 κάτάά ργήσε το π.δ
113/2010.

71 Νοά μοι, ΠΔ κάι υπουργικεάς άποφάά σεις που εκδιάδοντάι μετάά  τήν εάνάρξή τής διάδικάσιάάς συά νάψής
τής συά μβάσής συά μφωνά με το άά ρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν άποτελουά ν μεάρος του εφάρμοστεάου
θεσμικουά  πλάισιάου τής διάκήά ρυξής.

72  Ότάν  προά κειτάι  γιά  συγχρήμάτοδοτουά μενο  άποά  τήν  Ε.Ε.  εάργο,  τουά το  νά  άνάγράά φετάι  στή
Διάκήά ρυξή  κάι  ειδικοά τερά  νά  άνάγράά φετάι  ο  τιάτλος  τής  Πράά ξής  κάι  του  Επιχειρήσιάκουά
Προγράά μμάτος στο πλάιάσιο του οποιάου ειάνάι εντάγμεάνο το δήμοπράτουά μενο εάργο, κάθωά ς κάι τά
ποσοστάά  συγχρήμάτοδοά τήσής τής δάπάά νής του εάργου άποά  εθνικουά ς κάι ενωσιάκουά ς ποά ρους (με
άνάφοράά  στο  διάρθρωτικοά  τάμειάο).  Επιάσής,  ή  σχετικήά  συμπλήά ρωσή  άκολουθειά  τή  διάκριτήά
ορολογιάά  Συλλογικεάς  Αποφάά σεις  (ΣΑ)  εάργων,  ενάά ριθμος  εάργου  ήά  ΚΑΕ,  άνάά λογά  τήν  πήγήά
χρήμάτοδοά τήσής  (ΠΔΕ  ήά  Τάκτικοά ς  προυϋ πολογισμοά ς).  Γιά  το  ζήά τήμά  τής   άνάά λήψής  δάπάνωά ν
δήμοσιάων  επενδυά σεων,   βλ.  κάι  άά ρθρο  5  του  π.δ  80/2016. Πρβλ.  άά ρθρο  53  πάρ.2  περ.  ζ  ν.
4412/2016.

73 Οι κράτήά σεις προσάρμοά ζοντάι άνάά λογά με τον φορεάά εκτεάλεσής του εάργου.
74   Πρβλ. άά ρθρο 4 πάρ. 3 εάβδομο εδάά φιο του ν. 4013/2011, οά πως άντικάτάστάά θήκε άποά  το

άά ρθρο 44 του ν. 4605/2019.
75  Ή/κάι ή Επιτροπήά  Διάγωνισμουά , κάτάά  περιάπτωσή (πρβλ. άά ρθρο 13 πάρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δήμοά σιά Έργά).
76 Πρβλ. άά ρθρο 102 ν. 4412/2016, οά πως άντικάτάστάά θήκε με  το άά ρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ 
κάι  εάκθεσή συνεπειωά ν ρυθμιάσεων επιά του ως άά νω άά ρθρου 42 ν. 4781/2021 
77  Σε περιάπτωσή που περιλάμβάά νοντάι τυχοά ν δικάιωά μάτά προάιάρεσής, διάμορφωά νετάι άνάλοάγως ή 

εκτιμωά μενή άξιάά τής συά μβάσής (προυϋ πολογισμοά ς δήμοπράά τήσής) κάι το πάροά ν άά ρθρο (πρβ. άά ρθρά
6 πάρ. 1 κάι 132  πάρ. 1 περ. ά' του ν. 4412/2016).

78 Το ποσοά  των άπροά βλεπτων δάπάνωά ν επάνάυϋ πολογιάζετάι κάτάά  τήν υπογράφήά  τής συά μβάσής, 
άνάά λογά με τήν προσφερθειάσά εάκπτωσή, ωά στε νά διάτήρειάτάι ή εν λοάγω ποσοστιάιάά άνάλογιάά του 
15% επιά τής δάπάά νής εργάσιωά ν με ΓΕ&ΟΕ, συά μφωνά με τήν πάράά γράφο 3 περ. β  του άά ρθρου 156 
ν. 4412/2016. 

79 Πρβλ. άά ρθρο 6 πάρ. 7 του ν. 4412/2016.
80  Η άνάθεάτουσά άρχήά  διάμορφωά νει το πάροά ν σήμειάο τής διάκήά ρυξής, άνάά λογά με το άν άποφάσιάσει 

νά υποδιάιρεάσει τή συά μβάσή σε περισσοά τερά τμήά μάτά/εάργά ήά  οάχι, ήά τοι νά τά άνάθεάσει ως ενιάιάο 
συά νολο. Στήν περιάπτωσή που επιλεάξει νά μήν υποδιάιρεάσει σε τμήά μάτά, άνάφεάρει, στο πάροά ν 
σήμειάο τής διάκήά ρυξής, τους βάσικουά ς λοάγους τής άποά φάσήά ς τής άυτήά ς (πρβλ. άά ρθρο 59 του ν. 
4412/2016).

81   οά πως συμπλήρωά θήκε με το άά ρθρο 43 πάρ. 21 του ν. 4605/2019
82 Μπορειά  ή  εάνάρξή τής προθεσμιάάς  νά οριάζετάι διάφορετικάά ,   άν λοάγου χάά ρή δεν προβλεάπετάι ή

άά μεσή εάνάρξή των εργάσιωά ν (Πρβλ. άά ρθρο 147 πάρ.2 ν. 4412/2016).
83 Με τήν επιφυά λάξή τής εποά μενής υποσήμειάωσής.
84  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορειά νά επιτρεάπουν τήν υποβολήά  ενάλλάκτικωά ν προσφορωά ν κάι στήν 

περιάπτωσή άυτήά  προσάρμοά ζετάι άντιστοιάχως το 13.4. ( πρβλ άά ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
85  Το ποσοστοά  τής εγγυά ήσής συμμετοχήά ς δεν μπορειά νά υπερβάιάνει το 2% τής εκτιμωά μενής άξιάάς τής

συά μβάσής,  χωριάς  το  Φ.Π.Α.,  με  στρογγυλοποιάήσή  στο  δευά τερο  δεκάδικοά  ψήφιάο,  μή
συνυπολογιζομεάνων των δικάιωμάά των προάιάρεσής κάι πάράά τάσής τής συά μβάσής (Πρβλ. άά ρθρο 72
πάρ. 1του ν. 4412/2016),.

86 Πρβλ. άά ρθρο 88 πάρ. 1 ν. 4412/2016.
87 Πρβ. άά ρθρο 72 πάρ. 3 του ν. 4412/2016
88 Συμπλήρωά νετάι άνάά λογά με το εάά ν προβλεάπετάι ήά  οάχι ή χορήά γήσή προκάτάβολήά ς, ή οποιάά μπορειά

νά άνεάρχετάι μεάχρι του δεκάπεάντε τοις εκάτοά  (15%) τής άξιάάς τής συά μβάσής, χωριάς άνάθεωά ρήσή
κάι  Φ.Π.Α.  Συά μφωνά  με  τήν  πάράά γράφο  10  εδ.  ά  του  άά ρθρου  25  του  ν.  3614/2007  (οά πως
προστεάθήκε  με  τήν  πάρ.  3  του  άά ρθρου  242  του  ν.  4072/2012),  στις  περιπτωά σεις
συγχρήμάτοδοτουά μενων  δήμοά σιων  εάργων  στις  διάκήρυά ξεις  υποχρεωτικάά  περιλάμβάά νετάι
δυνάτοά τήτά  χορήά γήσής  προκάτάβολήά ς.  Η  υποχρεάωσή  άυτήά  εξάκολουθειά  νά  ισχυά ει  κάι  γιά  τά
προγράά μμάτά τής περιοά δου 2014-2020 δυνάά μει τής πάρ. 15 του άά ρθρου 59 του ν. 4314/2014.



89 Πρβλ. άά ρθρά 72 πάρ.  7 & 8 κάι 150 του ν. 4412/2016. Εφοά σον προβλεάπετάι προκάτάβολήά , στο
πάροά ν άά ρθρο τής Διάκήά ρυξής, συμπλήρωά νοντάι οι οά ροι γιά τήν εγγυήτικήά  επιστολήά  προκάτάβολήά ς.

90  Πρβλ. άά ρθρά 72 πάρ. 8 ν. κάι 150 του 4412/2016. 
91 Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 17 του ν. 4412/2016.
92 Πρβλ. άά ρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εάά ν ή εκτιμωά μενή άξιάά τής συά μβάσής εάργου ειάνάι μεγάλυά τερή

του ενοά ς εκάτομμυριάου (1.000.000) ευρωά  ήά  τμήά μάτοά ς του, τιάθετάι ή σχετικήά  προά βλεψή στο πάροά ν
σήμειάο τής διάκήά ρυξής δήμοπράά τήσής κάά θε διάδικάσιάάς άνάά θεσής, εφοά σον ο χροά νος πάράά δοσής
του εάργου ήά  του τμήά μάτος ειάνάι μικροά τερος κάτάά  δεάκά τοις εκάτοά  (10%) του προβλεποά μενου στή
συά μβάσή.  Το συνολικοά  υά ψος τής προά σθετής κάτάβολήά ς (πριμ) δεν μπορειά  νά υπερβάιάνει το πεάντε
τοις  εκάτοά  (5%) τής  άξιάάς  τής  συμβάτικήά ς  δάπάά νής  του εάργου,  μή συμπεριλάμβάνομεάνου του
Φ.Π.Α. Γιά συμβάά σεις με εκτιμωά μενή άξιάά μικροά τερή του ενοά ς εκάτομμυριάου (1.000.000) ευρωά  ή
σχετικήά  προά βλεψή ενάποά κειτάι στή διάκριτικήά  ευχεάρειά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς.

93  Με άποά φάσή του Υπουργουά  Υποδομωά ν κάι Μετάφορωά ν μπορειά νά κάθοριάζετάι οά ριο ποσοστουά  
εάκπτωσής, πάά νω άποά  το οποιάο ο άνάά δοχος ειάνάι υποχρεωμεάνος νά προσκομιάζει, επιπλεάον τής 
εγγυά ήσής κάλήά ς εκτεάλεσής, προά σθετή εγγυά ήσή, κλιμάκωτάά  άυξάνοά μενή βάά σει του ποσοστουά  
εάκπτωσής. Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 4 τελευτάιάο εδάά φιο ν. 4412/2016.

94   Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 17 του ν. 4412/2016
95 Πρβλ. άά ρθρο 160 πάρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
96 Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016
97  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά ζήτουά ν άποά  τους προσφεάροντες νά πάράά σχουν «Εγγυά ήσή κάλήά ς

λειτουργιάάς»  γιά  τήν  άποκάτάά στάσή  των  ελάττωμάά των  που  άνάκυά πτουν  ήά  των  ζήμιωά ν  που
προκάλουά ντάι  άποά  δυσλειτουργιάά  των  εάργων  κάτάά  τήν  περιάοδο  εγγυά ήσής  κάλήά ς  λειτουργιάάς,
εφοά σον  προβλεάπετάι  στά  εάγγράφά  τής  συά μβάσής.  Το  υά ψος  τής  εγγυά ήσής  κάλήά ς  λειτουργιάάς
κάθοριάζετάι στά εάγγράφά τής συά μβάσής κάι δεν μπορειά  νά υπερβάιάνει το πεάντε τοις εκάτοά  (5%)
τής εκτιμωά μενής άξιάάς τής συά μβάσής. Η επιστροφήά  τής άνωτεάρω εγγυά ήσής λάμβάά νει χωά ρά μετάά
άποά  τήν ολοκλήά ρωσή τής περιοά δου εγγυά ήσής κάλήά ς λειτουργιάάς..  Οι εγγυήτικεάς επιστολεάς κάλήά ς
λειτουργιάάς περιλάμβάά νουν κάτ’ ελάά χιστον τά άνάφεροά μενά στήν πάράά γράφο 15.2 τής πάρουά σάς
κάι επιπροά σθετά, τον άριθμοά  κάι τον τιάτλο τής σχετικήά ς συά μβάσής. Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 10 του ν.
4412/2016.

98  Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 14 περ. ά  ν. 4412/2016
99 Τά γράμμάά τιά συά στάσής χρήμάτικήά ς πάράκάτάθήά κής του Τάμειάου Πάράκάτάθήκωά ν κάι Δάνειάων,

γιά  τήν  πάροχήά  εγγυήά σεων  συμμετοχήά ς  κάι  κάλήά ς  εκτεάλεσής  (εγγυοδοτικήά  πάράκάτάθήά κή)
συστήά νοντάι συά μφωνά με τήν ειδικήά  νομοθεσιάά που  διεάπει άυτοά  κάι ειδικοά τερά βάά σει του άά ρθρου
4  του  π.δ  τής  30  Δεκεμβριάου  1926/3  Ιάνουάριάου  1927  (“Περιά  συστάά σεως  κάι  άποδοά σεως
πάράκάτάθήκωά ν κάι κάτάθεάσεων πάράά  τω Τάμειάω Πάράκάτάθήκωά ν κάι Δάνειάων”). Πρβλ. Το με
άρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εάγγράφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

100 Πρβλ. άά ρθρο 72 πάρ. 13, κάθωά ς κάι τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.1.ζ. τής πάρουά σάς, ως
προς τις εγγυήά σεις συμμετοχήά ς.

101  Η ελάά χιστή προθεσμιάά πάράλάβήά ς των προσφορωά ν κάθοριάζετάι συά μφωνά με το άά ρθρο 121 του ν.
4412/2016.

102 Οριάζετάι ο χροά νος άποά  τήν Ανάθεάτουσά Αρχήά  κάτ΄ εκτιάμήσή των ιδιάιτεροτήά των τής διάδικάσιάάς.
Γιά τον κάθορισμοά  του χροά νου ισχυά ος τής προσφοράά ς, πρβ. Άρθρο 97 πάρ. 3 του ν. 4412/2016.
συά μφωνά με τις διάτάά ξεις του οποιάου: «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». 

103  Πρβλ. άά ρθρο 97 πάρ. 1 ν. 4412/2016.
104  Συά μφωνά με τις περ. (31) κάι (35) πάρ. 1 κάι τήν πάρ. 3 άά ρθρου 377 κάθωά ς κάι τις πάρ. 11 κάι 12

άά ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξάκολουθειά  ή υποχρεάωσή δήμοσιάευσής προκήά ρυξής συά μφωνά με τις
πάρ. 7 κάι 8 άά ρθρου 15 ν.  3669/2008, σε συνδυάσμοά  με τις διάτάά ξεις του ν.  3548/2007, στον
περιφερειάκοά  κάι τοπικοά  τυά πο μέχρι 31/12/2023.

105  Πρβλ.  άά ρθρο 68 ν.  4412/2016.  Εφοά σον  ή  άνάθεάτουσά άρχήά  επιλεάξει  τή  διάβουά λευσή επιά  των
δήμοσιευμεάνων  εγγράά φων  τής  συά μβάσής  συά μφωνά  προς  τά  οριζοά μενά  στο  άά ρθρο  68  ν.



4412/2016, συμπλήρωά νετάι το άά ρθρο 20Α, άά λλως διάγράά φετάι.
106 Πρβλ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Επισήμάιάνετάι  οά τι  οι  άνάθεάτουσες  άρχεάς  δεν  μπορουά ν  νά

κάλουά ν συγκεκριμεάνες τάά ξεις/ πτυχιάά του ΜΕΕΠ ήά  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
107  Κάτ’  άντιστοιχιάά  με  τά  ουσιωά δή  χάράκτήριστικάά  του  εάργου  συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  11  τής

πάρουά σάς (άνάφεάρετάι ή κάτήγοριάά ήά  οι κάτήγοριάες στις οποιάες εμπιάπτει το εάργο συά μφωνά με τις
διάτάά ξεις του  άά ρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ).

108  Γιά τήν κάτάνοά ήσή πράκτικωά ν διάδικάσιωά ν, ιδιάως κάτάά  τήν εξεάτάσή τής συμμετοχήά ς τριάτων 
χωρωά ν σε διάγωνισμουά ς, βλ. τις «Κάτευθυντήά ριες γράμμεάς γιά τή συμμετοχήά  τριάτων χωρωά ν στήν 
άγοράά  δήμοσιάων συμβάά σεων τής ΕΕ», Βρυξεάλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

109 Συά μφωνά με το ισχυά ον κειάμενο τής ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   
110  Γιά το εάλεγχο των χωρωά ν που εάχουν συνάά ψει συμφωνιάες με τήν Ένωσή δες τήν ιστοσελιάδά τής 

Επιτροπήά ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
111  Πρβλ περ. ε πάρ. 1 άά ρθρου 91 ν. 4412/2016.
112 Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 1 εδ. ά του ν. 4412/2016οά πως τροποποιήά θήκε με το άά ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017.  Επισήμάιάνετάι  οά τι,  στο ΕΕΕΣ,  ή  άνάφοράά  σε  “τελεσιάδική κάτάδικάστικήά  άποά φάσή”
νοειάτάι, δεδομεάνής τής ως άά νω νομοθετικήά ς μετάβολήά ς, ως “άμετάά κλήτή κάτάδικάστικήά  άποά φάσή”,
ή  δε  σχετικήά  δήά λωσή  του  οικονομικουά  φορεάά  στο  Μεάρος  ΙΙΙ.Α.  του  ΕΕΕΣ  άφοράά  μοά νο  σε
άμετάά κλήτες κάτάδικάστικεάς άποφάά σεις.

113 Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 1 του ν. 4412/2016.
114  Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 2Α τελευτάιάο εδάά φιο του ν. 4412/2016. Σχετικήά  δήά λωσή του προσφεάροντος 

οικονομικουά  φορεάά  περιλάμβάά νετάι στο ΕΕΕΣ
115  Επισήμάιάνετάι  οά τι  ή  εν  λοάγω  προά βλεψή  γιά  πάρεάκκλισή  άποά  τον  υποχρεωτικοά  άποκλεισμοά

άποτελειά  δυνάτοά τήτά  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  πάρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιάπτωσή που δεν επιθυμειά νά προβλεάψει τή σχετικήά  δυνάτοά τήτά, ή άνάθεάτουσά άρχήά  διάγράά φει
τήν  πάράά γράφο άυτήά .

116  Επισήμάιάνετάι οά τι  ή εν λοάγω προά βλεψή γιά πάρεάκκλισή άποά  τον υποχρεωτικοά  άποκλεισμοά  τής
άποτελειά  δυνάτοά τήτά  τής  άνάθεάτουσάς  άρχήά ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  πάρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιάπτωσή που δεν επιθυμειά νά προβλεάψει τή σχετικήά  δυνάτοά τήτά, ή άνάθεάτουσά άρχήά  διάγράά φει
τήν πάράά γράφο  άυτήά .

117  Οι λοάγοι  τής πάράγράά φου 22.Α.4.  άποτελουά ν  δυνήτικουά ς  λοάγους άποκλεισμουά  συά μφωνά με το
άά ρθρο 73 πάρ.  4 ν.  4412/2016.  Κάτάά  συνεάπειά,  ή άνάθεάτουσά άρχήά  δυά νάτάι  νά επιλεάξει  εάνάν,
περισσοά τερους, οά λους ήά  ενδεχομεάνως κάι κάνεάνάν άποά  τους λοάγους άποκλεισμουά  συνεκτιμωά ντάς
τά  ιδιάιάτερά  χάράκτήριστικάά  τής  υποά  άνάά θεσή  συά μβάσής  (εκτιμωά μενή  άξιάά  άυτήά ς,  ειδικεάς
περιστάά σεις κλπ), με σχετικήά  προά βλεψή στο πάροά ν σήμειάο τής διάκήά ρυξής. .

118  Σχετικήά  δήά λωσή του προσφεάροντος οικονομικουά  φορεάά περιλάμβάά νετάι στο ΕΕΕΣ
119  Σήμειωά νετάι οά τι ο άνωτεάρω εθνικοά ς λοάγος άποκλεισμουά  συμπλήρωά νετάι στο Μεάρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ

(  Άλλοι  Λοάγοι  Αποκλεισμουά  που  ενδεάχετάι  νά  προβλεάποντάι  άποά  τήν  εθνικήά  νομοθεσιάά  του
κράά τους μεάλους τής ά.ά ήά  του ά.φ ).

120 Πρβλ. πάρ. 3 άά ρθρου 8 του ν. 3310/2005, οά πως τροποποιήά θήκε με το άά ρθρο 239 του ν. 4782/2
121 Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 6 ν. 4412/2016
122  Πρβλ. άά ρθρο 73 πάρ. 10 ν. 4412/2016, Επιάσής, βλ. υπ’ άριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εάγγράφο

τής Αρχήά ς  (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικάά  με τήν άποά φάσή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριάου 2018 στήν
υποά θεσή C-124/2017 Vossloh, ιδιάως σκεάψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

123  Υπενθυμιάζετάι  οά τι   άνάφοράά  στήν  πάράά γράφο  22.Α.4  θά  γιάνει  μοά νο  στήν  περιάπτωσή  που  ή
Ανάθεάτουσά Αρχήά  επιλεάξει κάά ποιον άποά  τους δυνήτικουά ς λοάγους άποκλεισμουά .

124 Σχετικάά  με τήν προσκοά μισή άποδειάξεων γιά τά επάνορθωτικάά  μεάτρά βλ. τήν άποά φάσή τής 14ής 
Ιάνουάριάου 2021 του ΔΕΕ στήν υποά θεσή C-387/19

125 Πρβλ άά ρθρο 73 πάρ. 7 ν. 4412/2016
126  Πρβλ. άποά φάσή υπ’ άριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευά χος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή οποιάά 

εξάκολουθειά νά ισχυά ει εάως τήν  εάκδοσή τής άποά φάσής τής πάρ. 9 του άά ρθρου 73 του ν. 4412/2016.
127  Επισήμάιάνετάι οά τι οά λά τά κριτήά ριά ποιοτικήά ς επιλογήά ς, πλήν τής κάτάλλήλοά τήτάς γιά τήν άά σκήσή

επάγγελμάτικήά ς δράστήριοά τήτάς (άρ. 75 πάρ. 2 σε συνδυάσμοά  με το άρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειάνάι προάιρετικάά  γιά τήν άνάθεάτουσά άρχήά  κάι πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογά με το
άντικειάμενο τής συά μβάσής (άά ρθρο 75 πάρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάά θε περιάπτωσή, πρεάπει νά



διάμορφωά νοντάι  κάτάά  τροά πο,  ωά στε  νά  μήν  περιοριάζετάι  δυσάνάά λογά  ή  συμμετοχήά  των
ενδιάφεροά μενων οικονομικωά ν φορεάων στους διάγωνισμουά ς. Κάτάά  το στάά διο του προσδιορισμουά
των  κριτήριάων  κάτάλλήλοά τήτάς  των  υποψήφιάων,  ειάνάι  άνάγκάιάο  νά  τήρουά ντάι  άποά  τις
άνάθεάτουσες  άρχεάς,  οι  θεμελιωά δεις  ενωσιάκεάς  άρχεάς,  ιδιάως  ή  άρχήά  τής  ιάσής  μετάχειάρισής  των
συμμετεχοά ντων, τής άποφυγήά ς των διάκριάσεων, τής διάφάά νειάς κάι τής άνάά πτυξής του ελευά θερου
άντάγωνισμουά .  Τά  κριτήά ριά  επιλογήά ς  του άά ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξετάά ζοντάι  κάτάά  τή  διάδικάσιάά
ελεάγχου τής κάτάλλήλοά τήτάς του προσφεάροντος νά εκτελεάσει τή συά μβάσή (κριτήά ριά “on/off”). 

128  Πρβλ. άά ρθρο 188 πάρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποιάο επάνήά λθάν σε ισχυά  τά άά ρθρά 105 κάι 106 
του ν. 3669/2008, μεάχρι τήν εάκδοσή του π.δ. του άά ρθρου 
129  Επισήμάιάνετάι οά τι οι άνάθεάτουσες άρχεάς δεν μπορουά ν νά κάλουά ν συγκεκριμεάνες τάά ξεις/ πτυχιάά

του ΜΕΕΠ ήά , άποά  τήν εάνάρξή ισχυά ος του π.δ. 71/2019, του Μήτρωά ου Εργολήπτικωά ν Επιχειρήά σεων
Δήμοσιάων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. άά ρθρο  76 πάρ.  4, του ν. 4412/2016. 

130  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά επιβάά λλουν άπάιτήά σεις που νά διάσφάλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά
φορειάς διάθεάτουν τήν άνάγκάιάά οικονομικήά  κάι χρήμάτοδοτικήά  ικάνοά τήτά γιά τήν εκτεάλεσή τής
συά μβάσής. Όλες οι άπάιτήά σεις πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο τής
συά μβάσής (πρβ. άά ρθρο 75 πάρ. 1 τελευτάιάο εδάά φιο κάι άρ. 75 πάρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοάγω
άπάιτήά σεις κάθοριάζοντάι περιγράφικάά  στο πάροά ν σήμειάο, χωριάς πάράπομπήά  σε τάά ξεις/πτυχιάά του
ΜΕΕΠ ήά  του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάά θε περιάπτωσή κάι γιά το μετάβάτικοά  χρονικοά  διάά στήμά ισχυά ος των
άά ρθρων 80 εάως 110 του ν. 3669/2008, οά πως άυτοά  προκυά πτει άποά  το άά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019
κάι τήν πλήά ρή εάνάρξή ισχυά ος του  τελευτάιάου, επισήμάιάνετάι οά τι, ή άνάθεάτουσά άρχήά  μπορειά  νά
περιγράά φει τις σχετικεάς άπάιτήά σεις άνάά λογά με τά προβλεποά μενά στο π.δ. 71/2019, τήρουμεάνων
των  ειδικοά τερων  ρυθμιάσεων  του  άά ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  άνάφορικάά  με  τις  πεάράν  των
προβλεποά μενων άπάιτήά σεων γιά τήν εγγράφήά  κάι κάτάά τάξή σε τάά ξή των οικειάων μήτρωά ων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), άντιάστοιχου προυϋ πολογισμουά  άνάά  κάτήγοριάά εάργου.

131 Πρβλ. άά ρθρο 19 πάρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
132  Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά επιβάά λλουν άπάιτήά σεις που νά διάσφάλιάζουν οά τι οι οικονομικοιά

φορειάς  διάθεάτουν  τήν  άνάγκάιάά  τεχνικήά  κάι  επάγγελμάτικήά  ικάνοά τήτά  γιά  τήν  εκτεάλεσή  τής
συά μβάσής. Όλες οι άπάιτήά σεις πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο τής
συά μβάσής (πρβ. άά ρθρο 75 πάρ. 1 τελευτάιάο εδάά φιο κάι άρ. 75 πάρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοάγω
άπάιτήά σεις  κάτάρχάά ς  κάθοριάζοντάι  περιγράφικάά  στο  πάροά ν  σήμειάο,  χωριάς  πάράπομπήά  σε
τάά ξεις/πτυχιάά  του  ΜΕΕΠ  ήά  του  ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  ουά τε  σε  βάθμιάδες/κάτήγοριάες  του  ΜΕΚ.  Σε  κάά θε
περιάπτωσή  κάι  γιά  το  μετάβάτικοά  χρονικοά  διάά στήμά  ισχυά ος  των  άά ρθρων  80  εάως  110  του  ν.
3669/2008, οά πως άυτοά  προκυά πτει άποά  το άά ρθρο 65 του π.δ. 71/2019 κάι τήν πλήά ρή εάνάρξή ισχυά ος
του   τελευτάιάου,  επισήμάιάνετάι  οά τι,   ή  άνάθεάτουσά  άρχήά  μπορειά  νά  περιγράά φει  τις  σχετικεάς
άπάιτήά σεις  άνάά λογά  με  τά  προβλεποά μενά  στο  π.δ.  71/2019, τήρουμεάνων  των  ειδικοά τερων
ρυθμιάσεων  του  άά ρθρου  76  του  ν.  4412/2016  άνάφορικάά  με  τις  πεάράν  των  προβλεποά μενων
άπάιτήά σεων γιά τήν εγγράφήά  κάι κάτάά τάξή σε τάά ξή των οικειάων μήτρωά ων του π.δ 71/2019 (Α΄
112), άντιάστοιχου προυϋ πολογισμουά  άνάά  κάτήγοριάά εάργου.. 

133  ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θά πρεάπει νά συγχεάετάι ή εάννοιά τής επάγγελμάτικήά ς κάτάλλήλοά λήτάς του άά ρθρου  
22.Β  με τήν εάννοιά τής επάγγελμάτικήά ς ικάνοά τήτάς 

134  Πρβλ. άά ρθρο 19 πάρ. 2 εδ. γ' του ν. 4412/2016.
135 Πρβλ. άά ρθρο 76 πάρ. 3 του ν. 4412/2016
136  Προάιρετικήά  επιλογήά : Η πάρ. 22.Ε τιάθετάι κάτάά  διάκριτικήά  ευχεάρειά τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς κάι 

συμπλήρωά νετάι συά μφωνά με το άά ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμάιάνετάι οά τι οά λες οι άπάιτήά σεις 
πρεάπει νά σχετιάζοντάι κάι νά ειάνάι άνάά λογες με το άντικειάμενο τής συά μβάσής (άά ρθρο 75 πάρ. 1 ν. 
4412/2016).

137  Το εδάά φιο άυτοά  προστιάθετάι κάτάά  τήν κριάσή τής άνάθεάτουσάς άρχήά ς συά μφωνά με το άά ρθρο 78
πάρ. 1 του ν. 4412/2016, άά λλως διάγράά φετάι.

138  Προάιρετικήά  επιλογήά  συμπλήά ρωσής  του  εδάφιάου.   Συά μφωνά  με  το  άά ρθρο  78  πάρ.  2  του  ν.
4412/2016, στήν περιάπτωσή συμβάά σεων εάργων οι Ανάθεάτουσες Αρχεάς μπορουά ν νά άπάιτουά ν τήν
εκτεάλεσή ορισμεάνων κριάσιμων κάθήκοά ντων άπευθειάάς άποά  τον ιάδιο τον προσφεάροντά.

139 Ως προς τον τροά πο υποβολήά ς των άποδεικτικωά ν μεάσων του πάροά ντος άά ρθρου, τά οποιάά εάχουν 
συντάχθειά/ πάράχθειά άποά  τους ιάδιους τους οικονομικουά ς φορειάς πρβλ. άά ρθρο 8 πάρ. 3 τής με. άρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

140  Πρβ άά ρθρο 79Α πάρ. 4 ν. 4412/2016, 



141  Επισήμάιάνετάι οά τι ή άνωτεάρω δυνάτοά τήτά ενάποά κειτάι στή διάκριτικήά  ευχεάρειά του οικονομικουά
φορεάά.  Εξάκολουθειά  νά υφιάστάτάι ή δυνάτοά τήτά νά υπογράά φετάι το ΕΕΕΣ άποά  το συά νολο των
φυσικωά ν προσωά πων που άνάφεάροντάι στά  τελευτάιάά δυά ο εδάά φιά του άά ρθρου 73 πάρ. 1 του  ν.
4412/2016.

142  Πρβλ. άά ρθρο 79Α ν. 4412/2016
143 Βλ. Δ.Ε.Ε. άποά φάσή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
144  Βλ. ενδεικτικάά  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήά μά)
145  Πρβλ. άά ρθρο 79 πάρ. 8, σε συνδυάσμοά   με άά ρθρο  73 πάρ 2Α ν. 4412/2016
146 Εφιστάά τάι  ή  προσοχήά  των  άνάθετουσωά ν  άρχωά ν  στο  οά τι  πρεάπει  νά  ζήτειάτάι  ή  προσκοά μισή

δικάιολογήτικωά ν προς άποά δειξή  μοά νο των λοάγων άποκλεισμουά  κάι των κριτήριάων επιλογήά ς που
εάχουν τεθειά στήν πάρουά σά διάκήά ρυξή. Επισήμάιάνετάι, περάιτεάρω, οά τι, ή άνάθεάτουσά άρχήά  δυά νάτάι,
κάτάά  το άρ. 79 πάρ. 5 του ν.  4412/2016,  νά ζήτειά  άποά  προσφεάροντες,  σε οποιοδήά ποτε χρονικοά
σήμειάο κάτάά  τή διάά ρκειά τής διάδικάσιάάς,  νά υποβάά λλουν οά λά ήά  ορισμεάνά δικάιολογήτικάά ,  οά τάν
άυτοά  άπάιτειάτάι γιά τήν ορθήά  διεξάγωγήά  τής διάδικάσιάάς.

147  Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
148  Συά μφωνά με το άά ρθρο 73 πάρ. 2 τελευτάιάο εδάά φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοά ς φορεάάς

ειάνάι Έλλήνάς πολιάτής ήά  εάχει τήν εγκάτάά στάσήά  του στήν Ελλάά δά, οι υποχρεωά σεις του που άφορουά ν
τις εισφορεάς κοινωνικήά ς άσφάά λισής κάλυά πτουν τοά σο τήν κυά ριά οά σο κάι τήν επικουρικήά  άσφάά λισή."

149  Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
150  Οι υπευά θυνες δήλωά σεις του πάροά ντος τευά χους υπογράά φοντάι κάι γιάνοντάι άποδεκτεάς συά μφωνά με

τά οριζοά μενά στο άά ρθρο 4.2. β) τής πάρουά σάς 
151 Πρβλ. το ά.π. 1081/18-02-21 εάγγράφο τής Αρχήά ς «Ενήμεάρωσή γιά ζήτήά μάτά άποδεικτικωά ν 

φορολογικήά ς ενήμεροά τήτάς (άυτοά μάτή άά ντλήσή άποδεικτικουά  - ενήμεροά τήτά σε πάρελθοά ντά 
χροά νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

152  Εφοά σον ή άνάθεάτουσά άρχήά  τήν επιλεάξει ως λοάγο άποκλεισμουά .
153  Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
154  Πρβλ. το με ά.π. 2440/22-04-2021εάγγράφο τής Αρχήά ς «Ενιάιάο Πιστοποιήτικοά  Δικάστικήά ς 

Φερεγγυοά τήτάς» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
155   Η  πλάτφοά ρμά  τής  Ευρωπάιϋκήά ς  Επιτροπήά ς  eCertis γιά  τήν  άνάζήά τήσή  ισοδυά νάμων

πιστοποιήτικωά ν  άά λλων  κράτωά ν-μελωά ν  τής  Ε.Ε  ειάνάι  διάθεάσιμή,  χωριάς  κοά στος,  στή  διάδρομήά .
https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  . Επισήμάιάνετάι οά τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειάνάι ο άρμοά διος εθνικοά ς
φορεάάς γιά τήν κάτάχωά ρήσή κάι τήά ρήσή των στοιχειάων του  eCertis γιά τήν Ελλάά δά. Πρβλ. το με
άριθμ.  πρωτ.  2282/25-4-2018  σχετικοά  εάγγράφο  τής  Αρχήά ς  στον  άκοά λουθο  συά νδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

156  Εφοά σον ή άνάθεάτουσά άρχήά  τις επιλεάξει, οά λες ήά  κάά ποιά/ες εξ άυτωά ν, ως λοάγους άποκλεισμουά .
157  Επισήμάιάνετάι οά τι ή άνάθεάτουσά άρχήά ,  εφοά σον μπορεάσει νά άποδειάξει,  με κάτάά λλήλά μεάσά, οά τι

συντρεάχει κάά ποιά άποά  τις περιπτωά σεις άυτεάς, άποκλειάει οποιονδήά ποτε οικονομικοά  φορεάά άποά  τή
συμμετοχήά  στή διάδικάσιάά συά νάψής τής δήμοά σιάς συά μβάσής. 

158 Εφοά σον ή άνάθεάτουσά άρχήά  τήν επιλεάξει ως λοάγο άποκλεισμουά .
159  ή οποιάά εκδιάδετάι συά μφωνά με τις ειδικεάς διάτάά ξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμάιάνετάι οά τι 

τά πτυχιάά των εγγεγράμμεάνων στο Μήτρωά ο Εργολήπτικωά ν Επιχειρήά σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που ειάνάι σε 
ισχυά  κάτάά  τήν 3ή Ιουλιάου 2019 εξάκολουθουά ν νά ισχυά ουν ως τήν 1ή Σεπτεμβριάου 2021, εφοά σον 
πλήρουά ντάι οι προυϋ ποθεάσεις του νομοθετικουά  πλάισιάου που ιάσχυε εάως κάι τήν 2ά Ιουλιάου 2019 
(Πρβλ. άά ρθρο 65 πάρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως άντικάτάστάά θήκε με τήν πάρ. 5 του άά ρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

160  Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
161 Πρβλ. άά ρθρο 76 πάρ. 4 του ν. 4412/2016
162  Εφοά σον εάχει άνάφερθειά σχετικήά  άπάιάτήσή στο άά ρθρο 22.Ε συμπλήρωά νετάι άνάλοάγως συά μφωνά με

το άά ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
163  Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν. 4412/2016.
164 Συά μφωνά με το άά ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράά φοντάι υποχρεωτικάά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),



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

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

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

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

και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 

1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές 

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

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα 
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
 ιε. ή Κοινοπράξιάά που κάτάχωριάζετάι συά μφωνά με το άά ρθρο 293 πάράά γράφος 3 του ν. 
4072/2012

165 Πρβλ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016. 
166  Συά μφωνά  με  τή  διάά τάξή  του  άά ρθρου  20  πάρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Γιά  τή  συμμετοχήά  σε

διάγωνισμουά ς  δήμοσιάων εάργων χορήγειάτάι  σε  κάά θε  εργολήπτικήά  επιχειάρήσή εγγεγράμμεάνή  στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμεροά τήτά πτυχιάου», ή οποιάά, σε συνδυάσμοά  με τή βεβάιάωσή εγγράφήά ς που εκδιάδετάι
άποά  τήν  υπήρεσιάά  τήά ρήσής  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστάά  «επιάσήμο  κάτάά λογο  άνάγνωρισμεάνων
εργολήπτωά ν [...] κάι άπάλλάά σσει τις εργολήπτικεάς επιχειρήά σεις άποά  τήν υποχρεάωσή νά κάτάθεάτουν
τά επιμεάρους δικάιολογήτικάά  στους διάγωνισμουά ς.”  Επισήμάιάνετάι οά τι, συά μφωνά με το άά ρθρο 22
(Τροποποιήά σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “ά.Το πρωά το εδάά φιο τής
περιάπτωσής  31  τής  πάράγράά φου  1  του  άά ρθρου  377  άντικάθιάστάτάι  ως  εξήά ς:  «31)  του  Ν.
3669/2008 (Α΄  116),  πλήν  των άά ρθρων 80  εάως  110,  τά  οποιάά  πάράμεάνουν  σε  ισχυά  μεάχρι  τήν
εάκδοσή του προεδρικουά  διάτάά γμάτος του άά ρθρου 83, των πάράγράά φων 4 κάι 5 του άά ρθρου 20 κάι
τής πάράγράά φου 1 ά του άά ρθρου 176».

167  Στήν  περιάπτωσή  οά μως  που  ή  Ενήμεροά τήτά  Πτυχιάου  δεν  κάλυά πτει  τις  εισφορεάς  επικουρικήά ς
άσφάά λισής, τά σχετικάά  δικάιολογήτικάά  υποβάά λλοντάι ξεχωριστάά .

168  Μοά νο στήν περιάπτωσή που εάχει επιλεγειά άποά  τήν άνάθεάτουσά άρχήά  ως λοάγος άποκλεισμουά .
169  Πρβ. πάράά γράφο 12 άά ρθρου 80 του ν.4412/2016.
170 Πρβλ. άά ρθρο 93 του ν. 4412/2016.
171 Πρβλ. άά ρθρο 165 πάρ. 3 του ν. 4412/2016.
172 Οι άνάθεάτουσες άρχεάς μπορουά ν νά προβλεάπουν στά εάγγράφά τής συά μβάσής οά τι, κάτοά πιν άιτήά μάτος

του υπεργολάά βου κάι εφοά σον ή φυά σή τής συά μβάσής το επιτρεάπει, ή άνάθεάτουσά άρχήά  κάτάβάά λλει
άπευθειάάς στον υπεργολάά βο τήν άμοιβήά  του γιά τήν εκτεάλεσή προμήά θειάς,  υπήρεσιάάς ήά  εάργου,
δυνάά μει  συά μβάσής  υπεργολάβιάάς  με  τον  άνάά δοχο.  Στήν  περιάπτωσή  άυτήά ,  στά  εάγγράφά  τής
συά μβάσής κάθοριάζοντάι τά ειδικοά τερά μεάτρά ήά  οι μήχάνισμοιά που επιτρεάπουν στον κυά ριο άνάά δοχο
νά εγειάρει άντιρρήά σεις ως προς άδικάιολοάγήτες πλήρωμεάς, κάθωά ς κάι οι ρυθμιάσεις που άφορουά ν
άυτοά ν τον τροά πο πλήρωμήά ς.  Στήν περιάπτωσή άυτήά  δεν άιάρετάι ή ευθυά νή του κυά ριου άνάδοάχου.
Συμπλήρωά νετάι άνάλοάγως.

173   Πρβλ. άά ρθρο 58 του ν. 4412/2016 
174  Πρβλ άά ρθρο 176 ν. 4412/2016. Στά εάγγράφά τής συά μβάσής, γιά εάργά προυϋ πολογισμουά  άνωά τερου 

των δεάκά εκάτομμυριάων (10.000.000) ευρωά , μπορειά νά εγκριθειά κάι νά περιλήφθειά ρήά τρά περιά 
διάιτήτικήά ς επιάλυσής κάά θε διάφοράά ς που προκυά πτει σχετικάά  με τήν εφάρμογήά , τήν ερμήνειάά ήά  το 



κυά ρος τής συά μβάσής. Γιά εάργά κάτωά τερου προυϋ πολογισμουά , άπάιτειάτάι γιά τή 
συμπεριάλήψή άντιάστοιχής ρήά τράς ή συά μφωνή γνωά μή του άρμοά διου τεχνικουά  
συμβουλιάου. Μπορειά νά τεθειά στο σήμειάο άυτοά  ήά  στήν ΕΣΥ. Στά συμβάτικάά  τευά χή που εάχει 
περιλήφθειά ρήά τρά περιά διάιτήτικήά ς επιάλυσής, δυά νάτάι νά προβλεάπετάι στάά διο 
συμβιβάστικήά ς επιάλυσής κάά θε διάφοράά ς, που προήγειάτάι τής προσφυγήά ς στή διάιτήσιάά 

175  Στο πάροά ν σήμειάο τής Διάκήά ρυξής ήά  στήν ΕΣΥ μπορειά νά τεθειά ρήτάά  ή προά βλεψή γιά τή 
συά στάσή κάτάσκευάστικήά ς κοινοπράξιάάς, συά μφωνά με τά ειδικοά τερά οριζοά μενά στο 
άά ρθρο 165 πάρ. 4-6 του 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 
{21PROC009876587}

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:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΕΡΜΙΔΗ

Τηλέφωνο: 2132023618-625
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: meletes@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων 
σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων
Σύντομη περιγραφή:
Ενεργειακή αναβάθμιση 4 σχολικών κτιρίων, των 2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. 
Αναργύρων
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Α.Μ. 150/2021

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 
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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
-
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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 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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.(Α)-Ιστορικό του Εργου

.Ο Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Δ.Α.Α.Κ.) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «Ανάπτυξη
Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης για τη Νότια Αττική» και ακρώνυμο PRODESA (Energy Effienfy
Projeft Development for South Atfi) (με αριθμό συμβολαίου 754171) το οποίο αποσκοπεί στην
υποστήριξη  επτά  μεγάλων  δήμων  στη  μητροπολιτική  περιοχή  της  Αθήνας  προκειμένου  να
υλοποιήσουν επεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ομάδες
κτηρίων,  χρησιμοποιώντας  καινοτόμα  χρηματοδοτικά  εργαλεία  και  προσελκύοντας  ιδιωτικές
επενδύσεις κυρίως μέσω των Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ). Η εγκεκριμένη πρόταση έχει
ενταχθεί στο Μέτρο ΕΕ22 του Horizon 2020, από το οποίο και χρηματοδοτείται 100%. 
.Στο  πλαίσιο  του  παραπάνω  ευρωπαϊκού  έργου  έχουν  ενταχθεί  26  κτίρια  (Δημοτικά  κτίρια  και
Σχολικά κτίρια) της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων (Δ.Κ.Α.Α.) με την πλήρη χρηματοδότηση
του οποίου έχουν μελετηθεί οι ενεργειακές επεμβάσεις στα 26 αυτά κτίρια, κύριο χαρακτηριστικό
των  οποίων  είναι  ο  εξηλεκτρισμός  του  συστήματος  θέρμανσης  και  η  ένταξη  φωτοβολταϊκών
συστημάτων  στα  δώματα  των  κτηρίων  για  να  εξασφαλίζεται  η  παροχή  ηλεκτρισμού  και  να
καθίσταται το κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.
.Με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη που συνοδεύει τις παραπάνω παρεμβάσεις, μελετήθηκε το
σχέδιο  χρηματοδότησης  χρησιμοποιώντας  το  οικονομικό  εργαλείο  (σε  μορφή  EXCEL)  που
αναπτύχθηκε  στο  PRODESA  και  το  οποίο  βασίζεται  στον  συγκερασμό  δημοσίων  επιδοτήσεων,
ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και ιδίων κεφαλαίων από
δημοτικούς πόρους ή δανεισμό.
.Για την υλοποίηση των παραπάνω επεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας ο Δήμος Α.Α.Κ., μεταξύ
άλλων, επέλεξε 4 σχολικά κτίρια (2ο, 3ο Γυμνάσιο &1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων) από τα 26 κτίρια του
PRODESA και υπέβαλε πρόταση προς ένταξη στο ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020 στην πρόσκληση με τίτλο
«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια».
.Η παραπάνω πρόταση με τίτλο “Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων
στην  Δ.Κ.  Αγ.  Αναργύρων”  έτυχε  της  αποδοχής  του  Προγράμματος  σύμφωνα  με  την  αρ  πρωτ.
4065/31/12/2020 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ ΩΗΚ37Λ7-ΒΩΗ).

.(Β)-Γενικά

.Η υφιστάμενη ενεργειακή κατάταξη των σχολικών κτιρίων 2ο και 3ο Γυμνάσιο και 1ο και 2ο ΓΕΛ Αγ.
Αναργύρων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται δραστικές επεμβάσεις τόσο στο κέλυφος όσο
και  στις  ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις  των  κτιρίων.  Στην ενότητα αυτή περιγράφονται  οι
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και οι τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες
δύναται να αποφέρουν ουσιαστική μείωση στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των σχολικών
συγκροτημάτων και κατ’ επέκταση στο λειτουργικό τους κόστος. 
.Οι παρεμβάσεις που εξετάστηκαν αφορούν στη μείωση των θερμικών απωλειών με την προσθήκη
θερμομόνωσης στο δώμα ή/και στο κέλυφος,  την εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης, την
εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων  τύπου  LED  με  ταυτόχρονη  χρήση  αισθητήρων  φυσικού
φωτισμού,  την  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού  συστήματος  και,  τέλος  την  εφαρμογή  λογισμικού
συστήματος  καταγραφής  και  ανάλυσης  δεδομένων  (BEMS),  με  σκοπό  την  καταγραφή,
παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών αναγκών των σχολικών κτιρίων. 
.Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι παρεμβάσεις:
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.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου με επίστρωση θερμομονωτικών πλακών
εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 8 cm.
.Τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου του 1ου ΓΕΛ Αγ.Αναργύρων
με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 8 cm.
.Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με συστοιχία αντλιών θερμότητας τύπου αέρος -
νερού και δύο θερμοδοχεία.
.Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED.
.Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
.Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

.(Γ)-Επεμβάσεις στο κέλυφος

Μόνωση Οροφής 

Η οροφή των κτιρίων είναι το τμήμα που δέχεται στο μεγαλύτερο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις 
των καιρικών φαινομένων και όπως αναφέρθηκε είναι αμόνωτη. Η πτώση της θερμοκρασίας στο 
εσωτερικό του χώρου το χειμώνα και η άνοδός της το καλοκαίρι διαταράσσει τις επικρατούσες 
συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου, προκαλώντας το αίσθημα του ψύχους το 
χειμώνα και της ζέστης το καλοκαίρι. Με τη θέρμανση του κτιρίου κατά τη χειμερινή περίοδο 
επιδιώκεται να αντισταθμιστούν οι θερμικές απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται μια επιθυμητή θερμοκρασία και να εξασφαλίζεται ένα θερμικά άνετο εσωτερικό κλίμα.
Είναι προφανές ότι η θερμική θωράκιση της οροφής θα οδηγήσει σε μείωση των απαιτούμενων 
φορτίων για θέρμανση. Το θερμομονωτικό υλικό που επιλέχθηκε είναι οι πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης. 
Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης χαρακτηρίζονται από την υψηλή και διαρκή θερμομονωτική 
ιδιότητά τους, τη μηδαμινή υδαταπορροφητικότητα, την υψηλή αντοχή σε συμπίεση και τη 
σταθερότητα των διαστάσεων τους. Παρουσιάζουν άψογη συμβατότητα με τα οικοδομικά υλικά 
(τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο), ενώ οι αποφλοιωμένες και με αυλακώσεις / εγκοπές 
πλάκες προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα και επιχρίσματα.
Σε ό,τι αφορά τα εξεταζόμενα κτίρια, πρόκειται να τοποθετηθούν στο δώμα  πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης συνολικού πάχους 10 fm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,033 W/mK. Με
την παρέμβαση αυτή υπολογίζεται πως ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U vilue) για το δώμα θα
μειωθεί από 3,05W/m2Κ σε 0,29 W/m2Κ, τιμή μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή (U=0,40
W/m2Κ) για νέα κτίρια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ για την Β’ κλιματική ζώνη. 

Μόνωση Εξωτερικής Τοιχοποιίας 

Η  λύση  της  εξωτερικής  θερμομόνωσης  προκρίθηκε  με  τη  λογική  ότι  το  κτίριο  του  1ου  ΓΕΛ
Αγ.Αναργύρων είναι εντελώς αμόνωτο και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγρασίας. Το κτίριο
θερμαίνεται για ένα οχτάωρο, περίπου, κάθε ημέρα και τα πρωινά από την έναυση του συστήματος
θέρμανσης μέχρι την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τα εξής: 
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• Εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας της υπάρχουσας τοιχοποιίας. Με το τρόπο αυτό ο χώρος
διατηρεί  την  θερμοκρασία  του μετά  την  διακοπή της  θέρμανσης  για  κάποιο  περαιτέρω χρονικό
διάστημα. 
• Μείωση των θερμικών απωλειών εξαιτίας των θερµογεφυρών. 
• Προστασία της τοιχοποιίας από τις μεταβολές της θερμοκρασίας του εξωτερικού αέρα. 
• Ταυτόχρονα, όπως προαναφέρθηκε, καλύπτονται οι νέες προδιαγραφές θερμομόνωσης του ΚΕΝΑΚ
για το κτιριακό κέλυφος.
Για τη μείωση των θερμικών απωλειών προτείνεται  η δημιουργία θερμοπρόσοψης με εξωτερική
θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων όλου του κτιρίου από πλάκες πετροβάμβακα. Το συνολικό
πάχος του μονωτικού υλικού θα είναι 8 fm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,033 W/mK.
Με την παρέμβαση αυτή υπολογίζεται πως ο συντελεστής θερµοπερατότητας (U vilue) θα μειωθεί
για  τη  τοιχοποιία  από  1.58  W/m2Κ  σε  0.37  W/m2Κ,  είναι  τιμές  μικρότερες  από  τη  μέγιστη
επιτρεπόμενη (U=0,45 W/m2Κ) σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, για τη Β’ Κλιματική Ζώνη. 
Ειδικότερα, οι πλάκες πετροβάμβακα επιλέγονται για την άριστη ηχομόνωση αλλά και πυραντίσταση
που  προσφέρουν  στο  κτίριο.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  στη  βάση  της  εξωτερικής  τοιχοποιίας  θα
δημιουργηθεί  μια  ζώνη  στεγανοποίησης  με  πλάκες  εξηλασμένης  πολυστερίνης  πάχους  8  fm,  με
σκοπό να αποτρέπεται η διείσδυση υγρασίας στο κτιριακό κέλυφος.

.(Δ)-Επεμβάσεις στα Συστήματα του Κτιρίου 

Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με συστοιχία αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού
και δύο θερμοδοχεία. 
Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης τόσο για τους
μαθητές  όσο και  για  τους  διδάσκοντες,  με  ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους  για  τη
θέρμανση αλλά και περιορισμό των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων. 
Προτείνεται  η  αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου από συστοιχία αντλιών θερμότητας  αέρος-
νερού  και  δύο  θερμοδοχεία  χωρητικότητας  1.500  lt   το  καθένα.  Η  συστοιχία  των  αντλιών  θα
εγκατασταθεί  στον  περιβάλλοντα  χώρο,  ενώ  τα  θερμοδοχεία  στον  υπάρχοντα  χώρο  του
λεβητοστασίου.
Το  σύστημα  επιλέγει  την  κατάλληλη  συχνότητα  λειτουργίας  του  κλιματιστικού  μηχανήματος
σύμφωνα με τη θερμοκρασία του χώρου, δηλ. μεταβάλλει την θερμική απόδοση του κλιματιστικού
μηχανήματος ανάλογα με τα φορτία του χώρου. Η μονάδα λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες όταν
υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας χώρου και επιθυμητής, και σε χαμηλές συχνότητες
όταν αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρή. Η αντλία θερμότητας στοχεύει στην οικονομικότερη
και  αποδοτικότερη  κάλυψη  των  μερικών  θερμικών  φορτίων  που  παρατηρούνται  στους  χώρους
αυτούς.  Συνεπώς,  ανάλογα με το φορτίο που πρέπει να καλυφθεί,  μεταβάλλεται  η αποδιδόμενη
ισχύς  από  την  αντλία  θερμότητας  και  καλύπτονται  και  οι  ανάγκες  θέρμανσης  του  σχολικού
συγκροτήματος.
Αξίζει να αναφερθεί ότι θα γίνει χρήση του υφιστάμενου δικτύου τερματικών μονάδων και πως παρά
την αλλαγή της θερμοκρασίας προσαγωγής του ζεστού νερού στα σώματα, οι θερμικές απαιτήσεις
υπερκαλύπτονται.
Η επιλογή της συστοιχίας αντλιών θερμότητας (Α/Θ) με δύο θερμοδοχεία - σε συνδυασμό με την
εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού  -  αποτελεί  μια  ιδιαίτερα  καινοτόμο  πρόταση,  με  σκοπό  την
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κατακόρυφη  μείωση  της  κατανάλωσης  πρωτογενούς  ενέργειας  για  τη  θέρμανση  του  σχολικού
κτιρίου. Πιο αναλυτικά, τις μεσημεριανές ώρες που το φωτοβολταϊκό σύστημα βρίσκεται στο “peik”
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι αντλίες θα δουλεύουν με ιδιοκατανάλωση και θα αποθηκεύουν
ζεστό νερό στα θερμοδοχεία. Το αποτέλεσμα αυτού του ταυτοχρονισμού είναι ότι, κατά τις πρωινές
ώρες,  που οι  ανάγκες θέρμανσης είναι σημαντικές και η λειτουργία των αντλιών θερμότητας πιο
ενεργοβόρα (λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα), θα υπάρχει αποθηκευμένο
ζεστό νερό από την προηγούμενη ημέρα. Κατά συνέπεια, καλύπτονται οι θερμικές ανάγκες, χωρίς να
απαιτείται  η εκκίνηση των Α/Θ. Το όφελος του συνδυασμού των δύο παρεμβάσεων,  είναι ότι  το
προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης θα εκμεταλλεύεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο την παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος και θα δημιουργεί συνθήκες θερμικής άνεσης
με  το  ελάχιστο  δυνατό  κόστος.  Η  εγκατάσταση  συστήματος  ενεργειακής  διαχείρισης  (BEMS)
αναμένεται να εξασφαλίζει υψηλό ταυτοχρονισμό μεταξύ της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από  το  Φ/Β  σύστημα  και  της  αντίστοιχης  κατανάλωσης  από  τη  συστοιχία  Α/Θ.  Επιπρόσθετα,
προκύπτει περαιτέρω ελάφρυνση του λειτουργικού ενεργειακού κόστους, από τη μείωση των ειδικών
χρεώσεων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED
Προτείνεται η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων φθορίου και πυρακτώσεως από
φωτιστικά  τύπου  LED  και  η  τοποθέτηση  αισθητήρων  φυσικού  φωτισμού,  στα  πλαίσια  της
εγκατάστασης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS), ώστε να αποτρέπεται η άσκοπη χρήση
του τεχνητού φωτισμού, κατά τις ώρες που επαρκεί ο φυσικός φωτισμός. 
Οι  λαμπτήρες  LED  επιτυγχάνουν  σημαντική  εξοικονόμηση  ενέργειας  σε  σχέση  με  τους
παραδοσιακούς  λαμπτήρες  πυρακτώσεως  ή  φθορισμού.  Για  να  παράγει  φως  ένας  λαμπτήρας
πυρακτώσεως, πρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει από το νήμα του και να το θερμάνει σε πολύ
υψηλή θερμοκρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή απόδοση των λαμπτήρων, αφού
πάνω από 98% της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται στο περιβάλλον ως θερμότητα. Για παράδειγμα,
ένας  λαμπτήρας  100  W  παράγει  φωτεινή  ροή  1700  lumen,  δηλαδή  περίπου  17  lm/W.  Στους
λαμπτήρες φθορισμού, ατμοί υδραργύρου στο εσωτερικό του, παράγουν υπεριώδη ακτινοβολία. Το
υπεριώδες φως στη συνέχεια απορροφάται  από τη φωσφορούχο επίστρωση,  παράγοντας ορατό
φως. 
Αν και η θερμική ενέργεια που παράγεται στους λαμπτήρες φθορισμού είναι πολύ μικρότερη σε
σχέση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, εξακολουθεί να χάνεται ενέργεια στη μετατροπή ορατού
φωτός από υπεριώδες. Η απόδοση κατά μέσο όρο των σύγχρονων λαμπτήρων φθορισμού μικρών
διατάσεων (Compift Fluoresfent Limps - CFL) είναι γύρω στα 50 – 67 lm/W. Οι δίοδοι εκπομπής
φωτός (LED) μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε σχεδόν μονοχρωματικό φως με τρόπο άμεσο,
που δεν συνοδεύεται από σημαντική εκπομπή θερμότητας προς το περιβάλλον. Οι LED προσφέρουν
φωτεινή απόδοση συγκρίσιμη με αυτή των λαμπτήρων CFL.
Οι λαμπτήρες LED συνήθως δεν καίγονται, αλλά τείνουν να μειώνουν σταδιακά το φως τους. Σαν
χρόνος ζωής ορίζεται το διάστημα μέχρι να φτάσουν στο 70% της αρχικής τους φωτεινής ροής ([75]).
Η διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα LED κυμαίνεται από 30000-50000 ώρες, που αντιστοιχούν σε πάνω
από 10 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πάντως η διάρκεια ζωής των LED είναι πολύ μεγαλύτερη από
αυτή  των  λαμπτήρων  πυρακτώσεως  (περίπου  1000  ώρες)  και  τουλάχιστον  διπλάσια  από  των
λαμπτήρων φθορισμού (10000-20000 ώρες). 
Οι  λάμπες  LED  παρέχουν  μεγάλη  εξοικονόμηση  ενέργειας  (από  50%  ως  80%),  αφού  αφενός
καταναλώνουν πολύ λιγότερη ηλεκτρική ισχύ από τους συμβατικούς λαμπτήρες και αφετέρου δεν
έχουν μεγάλες απώλειες σε θερμότητα. Αυτό έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον,
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καθώς ελάττωση των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια  σημαίνει  λιγότερες  ώρες  λειτουργίας  των
μονάδων παραγωγής, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον με εκπομπές CO2 και άλλων
αέριων  ρύπων,  ή  στην  περίπτωση  των  διάρκειας  ζωής  της  LED.  Επιπλέον,  λόγω  της  μεγάλης
διάρκειας ζωής τους, οι LED δεν χρειάζονται συχνή αντικατάσταση και έτσι μειώνεται ο συνολικός
όγκος  των απορριμμάτων.  Ένας  τρίτος  λόγος,  που οι  LED θεωρούνται  ιδιαίτερα φιλικές  προς  το
περιβάλλον, είναι ότι, σε αντίθεση με λαμπτήρες άλλων τεχνολογιών, οι LED δεν περιέχουν ουσίες
όπως γυαλί, ίνες υδραργύρου, μόλυβδο και άλλα τοξικά υλικά.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών αποτελούν -στις μέρες μας –
κοινή  γνώση.  Αναμένεται,  δε,  να  συμβάλλουν  ουσιαστικά  στην  ενεργειακή  αναβάθμιση  των
κτιριακών υποδομών και στη μείωση των εκπομπών CO2. 
Επιλέγεται  η  σύνδεση  του  Φωτοβολταϊκού  Σταθμού  στο  δίκτυο  του  ΔΕΔΔΗΕ  με  τη  μορφή  του
Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net  Metering),  δεδομένου ότι  η ονομαστική ισχύς του σταθμού δεν
ξεπερνάει το 50% της συμφωνηθείσας - με το ΔΕΔΔΗΕ - ισχύος.
Κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, κατά συνέπεια όχι από συμβατικά καύσιμα,
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (με βάση το
σημερινό  ενεργειακό  μείγμα  στην  Ελλάδα  και  τις  μέσες  απώλειες  του  δικτύου).  Ένα  τυπικό
φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ, αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου
του άνθρακα, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους. 
Κατά συνέπεια, το φωτοβολταϊκό σύστημα που πρόκειται να εγκατασταθεί σε κάθε κτίριο εκτός από
τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συνεπάγεται επιπλέον και λιγότερες εκπομπές άλλων
επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του
θείου, κ.λπ.). 
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αλλάζουν το
κλίμα της Γης, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.
Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου θεωρείται πια, σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό
επίπεδο,  υπεύθυνο  –  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  –  για  τις  υπερβολικά  αυξημένες  θερμοκρασίες,
ιδιαίτερα το καλοκαίρι, για την αυξημένη ξηρασία (μείωση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων
και των επιφανειακών νερών), αλλά και για την αύξηση της έντασης καιρικών φαινομένων, όπως οι
ξαφνικές και καταστρεπτικές πλημμύρες, κ.α. 
Ο  συμψηφισμός  παραγόμενης-καταναλισκόμενης  ενέργειας  αποτελεί  ένα  από  τα  εργαλεία
προώθησης  της  αυτοπαραγωγής  και  ιδιοκατανάλωσης,  επιτρέπει  στον  καταναλωτή  να  καλύψει
σημαντικό  μέρος  των  ιδιοκαταναλώσεών  του,  ενώ  παράλληλα  του  δίνει  τη  δυνατότητα  να
χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS)
Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική, παρέμβαση για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των
κτιριακών υποδομών είναι η εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS). Η
εγκατάσταση  συστήματος  BEMS  έχει  σκοπό  την  επιτήρηση  και  τον  αυτόματο  έλεγχο  των
ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων
και η ανάλυση δεδομένων του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου. Ένα
πλήρες σύστημα BEMS παρακολουθεί τις ενεργειακές καταναλώσεις ενός κτιρίου, ώστε όταν αυτές
ξεπεράσουν προκαθορισμένα όρια ή όταν λειτουργούν πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου, τότε
το σύστημα επεμβαίνει στην λειτουργία των ενεργοβόρων συστημάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση
ενέργειας  και  τη  βελτιστοποίηση  της  λειτουργίας  του  κτιρίου  συνολικά.  Η  αποδοτικότητα  της
εφαρμογής ενός συστήματος BEMS είναι, πια, αποδεδειγμένη στην πράξη. Εξάλλου, η πλειονότητα
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των  σύνθετων  κτιρίων  τριτογενούς  τομέα,  που  κατασκευάζονται  τα  τελευταία  χρόνια,
περιλαμβάνουν στις Η/Μ εγκαταστάσεις τους ένα αντίστοιχο σύστημα. 
Στα  υπό  μελέτη  κτίρια  προτείνεται  η  εγκατάσταση  συστήματος  BEMS,  το  οποίο  θα  έχει  την
δυνατότητα  παρακολούθησης  των  ενεργειακών  καταναλώσεων,  με  κύρια  αποστολή  του,  να
παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε βάθος χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα
θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
Μετρητές ενέργειας 
Καταγραφικά μετρήσεων 
Αισθητήρες φυσικού φωτισμού και παρουσίας.
Κεντρικό σύστημα διαχείρισης 
Στα  πλαίσια  της  εφαρμογής  συστήματος  (BEMS)  θα  τοποθετηθεί  σε  κεντρικό  σημείο  του  κάθε
σχολείου, πιθανότατα κοντά στην κεντρική είσοδο, σημείο πληροφόρησης του κοινού. Μέσα από
οθόνες  οπτικής  απεικόνισης  και  γραφήματα  θα  παρέχεται  ενημέρωση  στους  μαθητές,  στο
εκπαιδευτικό  προσωπικό  αλλά  και  στους  επισκέπτες  των  σχολείων  σχετικά  με  τις  επεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν,  την  επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας,  τη
μείωση  των  εκπομπών  CO2  αλλά  και  την  παραγόμενη  «πράσινη»  ηλεκτρική  ενέργεια  από  το
φωτοβολταϊκό σταθμό.

.(ΣΤ)-Οικονομοτεχνικά στοιχεία του Εργου
.Η  υλοποίηση  του  έργου  έχει  ενταχθεί  στο  ΠΕΠ  «ΑΤΤΙΚΗ»  2014–2020  (απόφαση  ένταξης  ΑΔΑ
ΩΗΚ37Λ7-ΒΩΗ)  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
.Ο συνολικός Π/Υ ανέρχεται στα 860.557,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),  εκ των οποίων
620.000€ από το Π.Δ.Ε. και 240.557,00 € από ίδια συμμετοχή του Δήμου Α.Α.Κ.
.Οι κωδικοί απόδοσης (κ.α.) στον Π/Υ ο.ε. 2021 του Δήμου είναι
.κ.α. 60.7331.0002: χρηματοδότηση από ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020 (ΑΔΑ ΩΗΚ37Λ7-ΒΩΗ)
.η δαπάνη της ίδιας συμμετοχής του Δήμου θα εγγραφεί στον Π/Υ ο.ε. 2022
.Η συνολική δαπάνη της Σύμβασης θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων των τακτικών Προϋπολογισμών
του Δήμου Α.Α.Κ. των αντίστοιχων οικονομικών ετών ισχύος της Σύμβασης.

.Ο Π/Υ του έργου διαρθρώνεται ως εξής:
.Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, δύο ομάδες, “Χωματουργικά-Καθαιρέσεις” και “Μονώσεις -Οικοδομικές
εργασίες” με το αντίστοιχο ΓΕ & ΟΕ και τα απρόβλεπτα
.Κατηγορία ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, τέσσερις ομάδες, “Θέρμανση”, “Φωτισμός”, “Φωτοβολταϊκά”, “BEMS”
.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, για την πληρωμή των τελών διαχείρισης των αποβλήτων, στον εγκεκριμένο φορέα
εναλλακτικής διαχείρισης
.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
.Φ.Π.Α.

.Σε  ότι  αφορά  στη  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  καθαιρέσεις,  αποξηλώσεις  κ.λ.π.  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.
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.Βάσει του άρθρου 7 παρ. 3, της παραπάνω Κ.Υ.Α. για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών,
καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κ.λ.π. που προέρχονται από δημόσια έργα,  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.
.Οι  τεχνικές  εργασίες,  οι  προμήθειες  και  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

.45259900-6: Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων

.45321000-3: Εργασίες θερμομόνωσης

.45331000-6: Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

.42511110-5: Αντλίες θερμότητας

.42512000-8: Κλιματιστικές εγκαταστάσεις

.31500000-1: Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

.09331200-0: Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

.71314200-4: Υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας

.72322000-8: Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων

.(Ζ)-Προθεσμία εκτέλεσης - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του Εργου
.Η ενεργειακή αναβάθμιση των τεσσάρων σχολικών κτιρίων εντάσσεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του
Δήμου μέσω του προγράμματος PRODESA, για την ενεργειακή αναβάθμιση είκοσι έξι συνολικά κτιρίων. Πέρα
από το αναμενόμενο ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος και τα αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη από τη
δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των κτιρίων, μέγιστης σημασίας είναι για το Δήμο και
η ευαισθητοποίηση κυρίως της μαθητικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών και των χρηστών των κτιρίων αλλά
και των κατοίκων της περιοχής, με τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τη χρήση Α.Π.Ε. και, γενικότερα,
με την υιοθέτηση ενεργειακών καταναλωτικών συνηθειών, φιλικών προς το περιβάλλον.

.Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου έχει  άμεση εξάρτηση και  αποδεικνύεται  από μία επιτυχή ενεργειακή
διαχείριση  των  κτιρίων  μέσω  των  εγκατεστημένων  συστημάτων  BEMS.  Λόγω  της  ιδιαιτερότητας  του
συγκεκριμένου εγχειρήματος και της σπουδαιότητας που έχει για το Δήμο το Εργο, τόσο ως αυτόνομο των
τεσσάρων σχολείων όσο και ως συνολικό των είκοσι έξι κτιρίων, κρίνεται σκόπιμο ο χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης να επεκταθεί στα τρία (3) έτη μετά τη βεβαίωση περαίωσης του έργου. 

.Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ολοκληρωθεί σε διάστημα επτά (7) μηνών κατά μέγιστο από την
υπογραφή  της  Σύμβασης  και  σύμφωνα  με  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  που  θα  εγκριθεί  από  τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

.Ο  χρόνος  εγγύησης,  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  και  υποχρεούται  στη
συντήρησή  του,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  157  του  Ν4412/2016,  περί  βλαβών  στα  έργα  -
αποζημιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν4412/2016, περί παραλαβής, και μετά από την πάροδο
του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται στα τρία (3) έτη.

.Κατά  τον  χρόνο  εγγύησης  και  υποχρεωτικής  συντήρησης  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  επιθεωρεί
τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Επίσης ο
Ανάδοχος, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των συστημάτων BEMS
των κτιρίων,  σύμφωνα και  με  τα  όσα ειδικότερα ορίζονται  στο Τεύχος  των Τεχνικών Προδιαγραφών της
Σύμβασης.
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.(Η)-Λοιπά στοιχεία δημοπράτησης
.Η  Σύμβαση  διέπεται  από  τις  διατάξεις  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),  όπως  αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
.Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής.
.Το αντικείμενο της σύμβασης κατατείνει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και σε μία ολοκληρωμένη τεχνική
παρέμβαση  επί  εκάστου  κτιρίου,  συνιστώμενη  στην  ενεργειακή  του  αναβάθμιση  μέσω  της  εφαρμογής
Μέτρων  Βελτίωσης  της  Ενεργειακής  Απόδοσης  και  τοπικής  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
.Κατά την εκτέλεση του Εργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αυτές
απορρέουν από τους όρους του χρηματοδοτικού Προγράμματος και να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης –
δημοσιότητας του έργου όπως αυτά προβλέπονται στον οδηγό του Προγράμματος.

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021

οι συντάκτες ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
η Πρ/μένη του Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής ΤΥΔΑΑΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΟΣ
μηχανολόγος μηχανικός

Ι. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός
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Α.Μ. 150/2021 - Π/Υ σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Έργο:  «Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων»

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                         

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Μ.: 150/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Ποσότητα
Δαπάνη (€)

Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1 ΟΙΚ2221

1 26,00 4,50 117,00
2 Αποξήλωση υδρορροών ΝΑΟΙΚ Σ/22.52 ΟΙΚ 2275

2 m 130,00 5,00 650,00
3 ΝΑΟΙΚ 20.30 σχετ ΟΙΚ 2171

3 30,00 9,30 279,00
4 ΟΙΚ 2173

4 16,00 13,40 214,40
Σύνολο: 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1.260,40 1.260,40
1.2 ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 ΝΑΟΙΚ Α\79.45Ν ΟΙΚ 7940

5 3355,00 38,50 129.167,50
2 ΝΑΟΙΚ Σ/79.40 ΟΙΚ 7940

6 1745,00 40,00 69.800,00
3 ΝΑΟΙΚ Σ/79.47 ΟΙΚ 7934

7 125,00 40,00 5.000,00
4 ΝΑΟΙΚ 61.17 ΟΙΚ 6117

8 m 90,00 6,70 603,00
5 ΝΑΟΙΚ Σ/64.16 ΟΙΚ 6416

9 m 130,00 27,00 3.510,00
6 ΝΑΟΙΚ 75.31.01 ΟΙΚ 7531

10 39,00 78,50 3.061,50
7 ΝΑΟΙΚ 46.01.03 ΟΙΚ 4623.1

11 30,00 33,50 1.005,00
8 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο ΝΑΟΙΚ Σ/75.11

12 mm 320,00 9,50 3.040,00

Σύνολο: 1.2. ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 215.187,00 215.187,00

Σύνολο: 1  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 216.447,40

Σύνολο 216.447,40

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 38.960,53

Άθροισμα 255.407,93

Απρόβλεπτα 15,00% 38.311,19

ΣΥΝΟΛΟ 1 293.719,12

Κωδικός 
Αναθεώρησης

Μον. 
Μετρ.

Τιμή 
Μονάδας 

(€)

Καθαίρεση πλακών μαρμάρου χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών.

ΝΑΟΙΚ 
Σ/22.21.21

m2

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
χωρίς μηχανικά μέσα

m3

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς 
τη διάστρωση των προϊόντων μετά την 
εκφόρτωση.

ΝΑΟΙΚ 
20.31.02 σχετ

m3

Μόνωση οροφής – Διαμόρφωση 
στρώσεων δώματος

m2

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου 
με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού 
πάχους 8cm.

m2

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής 
θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου 
με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 
XPS 80 
πάχους 8cm.

m2

Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από 
ανοξείδωτο πλέγμα.

Υδρορροή Σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 
4''

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 
μαλακό, πάχους 2cm.

m2

Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
6x9x19cm, πάχους 1 (μίας) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι)

m2
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Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Ποσότητα
Δαπάνη (€)

Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Κωδικός 
Αναθεώρησης

Μον. 
Μετρ.

Τιμή 
Μονάδας 

(€)

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ
1

13.1 ΤΕΜ 1,00 50.000,00 50.000,00
2

13.2 ΤΕΜ 1,00 60.000,00 60.000,00
3

13.3 ΤΕΜ 2,00 65.000,00 130.000,00
Σύνολο: 2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ 240.000,00 240.000,00
2.2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1

14 ΤΕΜ 1035,00 55,08 57.007,80
2

15 ΤΕΜ 90,00 27,74 2.496,60
Σύνολο: 2.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 59.504,40 59.504,40
2.3. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

1

16.1 ΤΕΜ 2,00 16.000,00 32.000,00
2

16.2 ΤΕΜ 2,00 21.000,00 42.000,00
Σύνολο: 2.3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 74.000,00 74.000,00
2.4 BEMS

1

17.1 TEM 2,00 5.000,00 10.000,00
2

17.2 TEM 2,00 7.000,00 14.000,00

Σύνολο: 2.4 BEMS 24.000,00 24.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
397.504,40

Σύνολο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  (ΣΥΝΟΛΟ 1 + ΣΥΝΟΛΟ 2)
691.223,52

Άθροισμα
691.223,52

Απολογιστικά
1.180,00

Άθροισμα
692.403,52

Αναθεώρηση
1.594,06

Άθροισμα
693.997,58

ΦΠΑ
24,00% 166.559,42

ΣΥΝΟΛΟ 860.557,00

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021

Οι συντάκτες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ, 

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος-
νερού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
109 KW με δύο θερμοδοχεία.

Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος-
νερού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
113 KW με δύο θερμοδοχεία.

Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος-
νερού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
142 KW με δύο θερμοδοχεία.

Φωτιστικό σώμα τύπου γραμμικό 
στεγανό 1,2m LED 35,5 W οροφής 
εξωτερικής τοποθέτησης

Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας 
LED 18W, μήκους 1,2m

Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 19,6 
KWp (Τοποθέτηση σε δώμα)

Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 25,2 
KWp (Τοποθέτηση σε δώμα)

Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 
(BEMS)

Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 
(BEMS)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ: Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή ανα-
βάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων
στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων 

(2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

A.M. 150/2021

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που εί-
ναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύ-
χη 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,  στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:  

1.1.1 Κάθε  είδους  επιβάρυνση  των  ενσωματουμένων  υλικών  από  φόρους,  τέλη,  δασμούς,  έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας 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 Ορων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

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

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

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

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

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων,
εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών
υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Σελίδα | 2



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 Εργο, 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)  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) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Οταν 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.

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα,
τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

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

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών  τμημάτων’’  που  προβλέπονται  στην  στην  μελέτη,  τις  προδιαγραφές  και  τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης  (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.1.11 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού  μηχανικού
εξοπλισμού και  μέσων (π.χ.  ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται  για την κατασκευή 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 Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και
η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

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

1.1.12 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 Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

1.1.13 Οι  επιβαρύνσεις  από  καθυστερήσεις,  μειωμένη  απόδοση  και  μετακινήσεις  μηχανημάτων  και
προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κλπ.), 
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(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των
εργασιών), 

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

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

(ε) στην 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.).

1.1.14 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, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα
συμβατικά τεύχη του έργου. 

 (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, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου.

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

1.1.16 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.

 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη).

1.1.18 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.  

1.1.19 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
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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 αναφέρεται διαφορετικά στα
τεύχη δημοπράτησης.

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

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

1.1.22 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.λ.π.), εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.23 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.

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

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

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για
τις  εργοταξιακές  οδούς  που  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 τελική διαμόρφωση των
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους.

1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών
έργων κ.λ.π.,  με οποιαδήποτε  μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός  αν
προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.28 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 ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους
κλπ.

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

1.1.30 Οι  δαπάνες  λήψης μέτρων για την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από την  εγκατάσταση  του
Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
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1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι
υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.1.32 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 κλπ), 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.

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 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.λ.π. , 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.

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

1.4  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι
παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,  αποδεκτά
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:

Διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  αγωγοί  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  από
σκυρόδεμα,   PVC  ,   GRP   κλπ      

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 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.

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιμολογίου

1.5.  Όπου 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.

1.6 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.  

Έγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο    1   (ΟΙΚ 22.21.21) Καθαίρεση πλακών μαρμάρου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2221)

Καθαίρεση πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε
οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων, η συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης καθώς και η
μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατε-
δαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε οποιαδήποτε απόσταση. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 (Ολογράφως): τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο 2 (ΟΙΚ 22.52) Αποξήλωση υδρορροών

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2275)

Αποξήλωση  υδρορροών  κατασκευασμένων  από  σιδηροσωλήνες  ή  οποιοδήποτε  άλλο
υλικό,οποιουδήποτε πάχους, κατακόρυφες και οριζόντιες, ορθογωνικής ή ημικυκλικής διατομής,
συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων (καμπύλες),ταυ , ημιταύ , συ-
στολές ,S , Y , κ.λπ.) καθώς και των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κ.λπ. Στην τιμή συμπεριλαμ-
βάνεται η πλήρης εργασίας αποξήλωσης των υδρορροών του υπό μελέτη κτιρίου, η συσσώρευση
των υλικών προς φόρτωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης καθώς και η μεταφορά τους
σε  αδειοδοτημένο  χώρο  απόθεσης  Αποβλήτων  Εκσκαφών,  Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ), σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιμή ανά μέτρο (m) πραγματικού μήκους. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 (Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο 3 (ΟΙΚ 20.30σχετ) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2271)

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊ-
όντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου από τη θέση
συσσώρευσης τους και τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης Αποβλήτων Εκσκα-
φών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε οποιαδήποτε απόσταση. Τιμή ανά κυβικό μέτρο
(m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,30 (Ολογράφως) : Εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο 4 (ΟΙΚ 20.31.02σχετ) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών
μέσων χωρίς τη διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2173)

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου από τη θέση συσσώρευσης
τους και τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών
και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), σε οποιαδήποτε απόσταση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
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αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά
την εκφόρτωση 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,40 (Ολογράφως) : Δεκατρία και σαράντα λεπτά

1.2 – ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 5 (ΟΙΚ 79.45Ν) Μόνωση οροφής – Διαμόρφωση στρώσεων δώματος

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7940)

Κατασκευή Σύνθετου Συστήματος Θερμομόνωσης Δώματος - Θερμοπρόσοψη, από εξειδι-
κευμένο συνεργείο, με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 8
cm. Στην εργασία και στην τιμή περιλαμβάνονται: 

Προεργασία 

Απομάκρυνση όλων των βάσεων που δεν χρησιμοποιούνται και δημιουργία νέων βάσεων σε κα-
τάλληλες θέσεις σύμφωνα με την κάτοψη δώματος ώστε να μπορούν να δεχτούν τα φωτοβολταϊκά
πάνελ και τις κεραίες. Θα πραγματοποιηθεί καθολική αποξήλωση της τυχόν υφιστάμενης μόνωσης
από την επιφάνεια του δώματος, στην έκταση που αυτό απαιτείται και συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης καθώς και η μεταφορά τους
σε  αδειοδοτημένο  χώρο  απόθεσης  Αποβλήτων  Εκσκαφών,  Κατασκευών  και  Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ). 

Αφού η υφιστάμενη τσιμεντοκονία κλίσεων αποβάλλει την υγρασία που έχει εγκλωβιστεί λόγω της
αστοχίας στις ραφές και φτάσει στο επίπεδο του 4% ακολουθεί επάλειψη καθολικά της επιφάνειας
με το ασφαλτικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών. 

Θερμομόνωση 

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών και τσιμεντοκονίας κλίσεων Στη συνέχεια, επί της στεγανω-
τικής επιφάνειας προ της τοποθέτησης των θερμομονωτικών πλακών, πραγματοποιείται διάστρωση
πολυεστερικού μη-υφαντού γεωϋφάσματος 200 gr/m2 για προστασία του θερμουγρομονωτικού συ-
στήματος, σαν διαχωριστική στρώση των ασφαλτικών υλικών του δώματος με την πολυστερίνη της
θερμομόνωσης. 

Ακολουθεί η ελεύθερη τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης με πάχος
8 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD<=0,033 W/m K(με σήμανση CE για χρήση σε
ΕΤΙCS και πιστοποίηση κατά ETAG 004), με στερέωση αυτών όπου απαιτείται. 

Τέλος σκυροδετείται η τσιμεντοκονία κλίσεων με ελάχιστο πάχος 4 εκατοστά, η οποία θα πρέπει να
έχει περιεκτικότητα σε τσιμέντο τουλάχιστον 250 Kg/m3, να περιέχει ίνες πολυπροπυλενίου και να
ενισχυθεί με μεταλλικό οπλισμό.

Στεγάνωση 

Στεγάνωση δώματος με πολυουρεθανικό επαλειφόμενο και προστατευτική βαφή. 

Αφού περάσουν 28 ημέρες, η τσιμεντοκονία πάρει τις τελικές της αντοχές και αποβάλλει την υγρα-
σία, ακολουθεί η στεγάνωση ως εξής: 

Αστάρωμα της επιφάνειας 

Στην  καθαρή  και  στεγνή  επιφάνεια  του  σκυροδέματος  (περιεχόμενη  υγρασίας  <  4%),  γίνεται
επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες. Η εφαρμογή του ασταριού
γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα ρολό ή ψεκασμό.

Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία >4%, αντί του πολυουρεθανικού αστα-
ρίου εφαρμόζεται πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες για επιφάνειες με υψηλή
υγρασία.
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Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται τοπικά και να σφραγί-
ζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες. Σε ρωγμές εύρους < 1 mm δεν απαιτείται η σφράγιση.

Εφαρμογή πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ενός συστατικού ειδικό για ταράτσες.
Αφού απορροφήσει το πολυουρεθανικό αστάρι (περίπου 2-3 ώρες) και όσο η επιφάνεια αυτού είναι
ακόμα λίγο κολλώδης, εφαρμόζεται το επαλειφόμενο, πολυουρεθανικό στεγανωτικό τμηματικά σε
πλάτος περίπου 100 cm (όσο και το πλάτος του πολυεστερικού υφάσματος σε ανάμιξη με το πο-
λυουρεθανικό στεγανωτικό) και όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, τοποθετούνται και εγκιβωτίζονται
οι λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60g/m2, οι οποίες αλληλοεπικαλύπτονται κατά 5-10 cm. Με
τον ίδιο τρόπο συνεχίζονται η εφαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια. Στη συνέχεια και αφού στε-
γνώσει η πρώτη στρώση ακολουθούν σταυρωτά, δύο διαδοχικές καθολικές στρώσεις του πολυου-
ρεθανικού επαλειφόμενου ενός συστατικού, στεγανωτικού ταρατσών, οι οποίες καλύπτουν πλήρως
την επιφάνεια του πολυεστερικού υφάσματος με το πολυουρεθανικό στεγανωτικό. Η στεγάνωση
επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να δια-
μορφώνεται μια στεγανολεκάνη.

α) Δημιουργία λείας επιφάνειας 

Εφαρμογή της αλειφατικής, ελαστικής, πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού, η οποία προσδί-
δει στο σύστημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρωματική σταθερότητα και αντοχές σε τριβή και μη-
χανικές καταπονήσεις. 

Εφόσον, έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού
ταρατσών, ακολουθεί η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πολυουρεθανική
βαφή, που να παραμένει ανεπηρέαστη από την ακτινοβολία UV. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό σε 2
στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη μετά από 4-24 ώρες, ανα-
λόγως των καιρικών συνθηκών. 

β) Δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας 

Προκειμένου να δημιουργηθεί η απαιτούμενη αντιολισθηρότητα στην τελική επιφάνεια πρέπει να
ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: 

Στην τελευταία καθολική στρώση του επαλειφόμενου στεγανωτικού ταρατσών και όσο ακόμα είναι
νωπό, γίνεται επίπαση με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,3 – 0,8 mm. Η χαλαζιακή άμμος θα
πρέπει να είναι εντελώς στεγνή. Μετά την σκλήρυνση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγα-
νωτικού, οι μη επικολλημένοι κόκκοι απομακρύνονται με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Εφόσον, έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στεγανωτικού
ταρατσών, και έχουν απομακρυνθεί οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμμου, ακολουθεί
η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πολυουρεθανική βαφή, που παραμένει
ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό σε δύο ή τρείς στρώσεις. Κάθε
επόμενη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την προηγούμενη μετά από 4-24 ώρες, αναλόγως
των καιρικών συνθηκών. Υλικά και μικρούλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμ-
φωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις  δω-
μάτων".

Τονίζεται ότι θα γίνει πλήρη αποκατάσταση του δώματος συμπεριλαμβανόμενων κάθε οποιασδή-
ποτε  απαραίτητης  εργασίας  για τη στήριξη,  τη σύνδεση των επιμέρους  στοιχείων μεταξύ τους
(διάνοιξη οπών κλπ.), καθώς και την έντεχνη και καλαίσθητη αποκατάσταση οποιονδήποτε φθο-
ρών στα δομικά στοιχεία του κτιρίου, της αποκομιδής και της απόρριψης όλων των άχρηστων υλι-
κών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,50 (Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα λεπτά
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Άρθρο 6 (ΟΙΚ 79.40Ν) Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του
κτιρίου με πλάκες πετροβάμβακα συνολικού πάχους 8 cm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7940)

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου με πλάκες πε-
τροβάμβακα συνολικού πάχους 8 cm. 

Εξωτερική θερμομόνωση-ηχομόνωση-πυροπροστασία, τοίχων με πλάκες μονωτικού ινώδους υλι-
κού με  συντελεστή  θερμικής  αγωγιμότητας  λD<=0,033 W/m K από πετροβάμβακα πάχους  80
mm(με σήμανση CE για χρήση σε ΕΤΙCS και πιστοποίηση κατά ETAG 004) με στερέωση αυτών
με ειδικά πλαστικά βύσματα και κόλλα στην υφιστάμενη τοιχοποιία και φέροντα στοιχεία και επί-
χριση με σύστημα ειδικών επιχρισμάτων που αποτελείται από βασική στρώση ενισχυμένη με υα-
λόπλεγμα και τελική στρώση οργανικού έγχρωμου υδρύαλου διακοσμητικού σοβά, σύμφωνα με
την τεχνική περιγραφή της μελέτης, και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοί-
χων" 
Υλικά πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004. 

Ειδικότερα, επιγραμματικά η σειρά των εργασιών έχει ως εξής και περιγράφονται αναλυτικά στην
τεχνική περιγραφή της μελέτης: 
1)Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις – Αντικαταστάσεις - Επανατοποθετήσεις 

2)Προετοιμασία Επιφάνειας 
3)Εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου με πλάκες πετρο-
βάμβακα συνολικού πάχους 8cm 

4)Εξωτερική ζώνη στεγανοποίησης 
5)Τοποθέτηση οδηγού στήριξης 

6)Κόλληση θερμομονωτικών πλακών 
7)Μηχανική στερέωση πλακών 

8)Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ενίσχυσης 
9)Καθολική στρώση κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης και τοποθέτηση υαλοπλέγματος 

10)Εφαρμογή τελικού έγχρωμου σοβά
Το Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να διαθέτει πιστο-
ποιητικό για ολόκληρο το σύστημα, εγκεκριμένο από πιστοποιημένο και κοινοποιημένο εργαστή-
ριο της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Οδηγίας ETAG 004. Επιπρόσθε-
τα,  απαιτείται η πιστοποίηση του συνεργείου εφαρμογής από φορέα πιστοποίησης συστημάτων
μόνωσης. 

Επισήμανση: Απαιτούνται τα παρακάτω για τα προς εφαρμογή υλικά: 
o Πιστοποιητικά CE. 

o Τεχνικά φυλλάδια. 
o Πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις αναφερόμενες
την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές. 

Η εργασία αφορά την θερμομόνωση μετά του πρώτου μισού μέτρου καθ’ ύψος(από την στάθμη
εδάφους)  περιμετρικά της  τοιχοποιίας.  Στην τιμή  περιλαμβάνεται  η  μεταφορά των υλικών στο
έργο, η χρήση απαραίτητων μηχανημάτων, ικριωμάτων και εργαλείων εφαρμογής, ο καθαρισμός
του εργοταξίου, καθώς και την έντεχνη και καλαίσθητη αποκατάσταση οποιονδήποτε φθορών στα
δομικά στοιχεία του κτιρίου, της αποκομιδής και της απόρριψης όλων των άχρηστων υλικών. Υλι-
κά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 (Ολογράφως) : σαράντα
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Άρθρο 7 (ΟΙΚ 79.47Ν) Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του
κτιρίου με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS 80 πάχους 8 cm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7934)

Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου με πλάκες εξη-
λασμένης πολυστερίνης XPS 80 πάχους 8 cm 

Εξωτερική θερμομόνωση-ηχομόνωση-πυροπροστασία με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS
80 με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λD<=0,033 W/m K πάχους 80 mm. (με σήμανση CE για
χρήση σε ΕΤΙCS και πιστοποίηση κατά ETAG 004) με στερέωση αυτών με ειδικά πλαστικά βύ-
σματα και κόλλα στην υφιστάμενη τοιχοποιία και φέροντα στοιχεία και επίχριση με σύστημα ειδι-
κών επιχρισμάτων που αποτελείται  από βασική στρώση ενισχυμένη με υαλόπλεγμα και  τελική
στρώση οργανικού έγχρωμου υδρύαλουδιακοσμητικού σοβά, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
της μελέτης και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Υλικά πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004. 

Ειδικότερα, επιγραμματικά η σειρα των εργασιών έχει ως εξής και περιγράφονται αναλυτικά στην
τεχνική περιγραφή της μελέτης: 
1)Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις – Αντικαταστάσεις - Επανατοποθετήσεις 

2)Προετοιμασία Επιφάνειας 
3)Εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης περιμετρικά του κτιρίου με πλάκες εξη-
λασμένης πολυστερίνης XPS 80 συνολικού πάχους 8cm 

4)Εξωτερική ζώνη στεγανοποίησης 
5)Τοποθέτηση οδηγού στήριξης 

6)Κόλληση θερμομονωτικών πλακών 
7)Μηχανική στερέωση πλακών 

8)Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ενίσχυσης 
9)Καθολική στρώση κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης και τοποθέτηση υαλοπλέγματος 

10)Εφαρμογή τελικού έγχρωμου σοβά
Το Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να διαθέτει πιστο-
ποιητικό για ολόκληρο το σύστημα, εγκεκριμένο από πιστοποιημένο και κοινοποιημένο εργαστή-
ριο της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Οδηγίας ETAG 004. Επιπρόσθε-
τα, απαιτείται η πιστοποίηση του συνεργείου εφαρμογής από φορέα πιστοποίησης συστημάτων 
μόνωσης. 

Επισήμανση: Απαιτούνται τα παρακάτω για τα προς εφαρμογή υλικά: 
o Πιστοποιητικά CE. 

o Τεχνικά φυλλάδια. 
o Πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις αναφερόμενες 
την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές. 

Η εργασία αφορά την θερμομόνωση μέχρι του πρώτου μισού μέτρου καθ’ ύψος(από την στάθμη 
εδάφους) περιμετρικά της τοιχοποιίας του κτιρίου. Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευ-
ής καθώς και την έντεχνη και καλαίσθητη αποκατάσταση οποιονδήποτε φθορών στα δομικά στοι-
χεία του κτιρίου, της αποκομιδής και της απόρριψης όλων των άχρηστων υλικών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 (Ολογράφως) : σαράντα
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Άρθρο   8   (ΟΙΚ 61.17) Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6117)

Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης καθώς
και την εργασία αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 (Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο 9 (ΟΙΚ 64.16) Υδρορρόη Σωληνωτή κυκλική διαμέτρου 4''

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6416)

Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm και διαμέτρου 4'' συμπερι-
λαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλα-
γές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (κα-
βαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, καθώς
και των απαραίτητων ικριωμάτων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 27,00 (Ολογράφως) : είκοσι επτά

Άρθρο 10 (ΟΙΚ 75.31.01) Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7531)

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφο-
ρά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκο-
νιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (πο-
ταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. Oι τιμές
του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος
(extra). Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 (Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο  11 (ΟΙΚ  46.01.03) Οπτοπλινθοδομές  με  διακένους  τυποποιημένους  οπτοπλίνθους
6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 4623.1)

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκο-
νίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. Πάχους 1 (μίας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 (Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο 12 (ΟΙΚ 75.11.01) Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7511)

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο άρ-
θρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους
έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λί-
θους". Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η ερ-
γασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. Oι τιμές του πα-
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ρόντος  άρθρου  αναφέρονται  σε  μάρμαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,εξαιρετικής  ποιότητας
(extra). Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50 (Ολογράφως) : Εννέα και πενήντα λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2.1 - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άρθρο   1  3   Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος- νερού με 2 θερμοδοχεία

Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρα-νερού τουλάχιστον, με ψυκτικό R410A,και SCOP >
3,43 (βάσει του ΕΝ 14511) με σήμανση Ecodesign και πιστοποίηση Eurovent τουλάχιστον και
κλάσης Α στη θέρμανση, με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, κατάλληλος για ρεύμα 400 V / 50
Hz, με ενσωματωμένη την αντλία νερού, με τα αυτόματα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας ηλε-
κτρονικό διακόπτη ροής (flow switch), με δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα BΕMS, με δυνατότη-
τα διαχείρισης και παρακολούθησης από μακριά, με το απομακρυσμένο χειριστήριο (δυνατότητες
ON-OFF, ανάγνωσης σφάλματος) και με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τε-
χνική περιγραφή. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται επίσης κάθε μικροϋλικό και υλικό συν-
δέσεως και στερεώσεως προς τα δίκτυα νερού, αποχετεύσεως και ηλεκτρικού όπως και κάθε εργα-
σία για παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάστα-
ση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την τε-
χνική περιγραφή και την μελέτη. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η έδραση σε βάση από μπετόν με
αντικραδασμικά.

Δύο Θερμοδοχεία, κυλινδρικά, χωρητικότητας 1500 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης
υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανι-
σμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW
πυκνότητας 40kg/m3, πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023W/mK, με σταθερό εναλλάκτη
και εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8bar/90oC και εναλ-
λάκτη 12bar/90oC, πλήρες δηλαδή δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία το-
ποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάστα-
ση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία 

Το δοχείο θα φέρει σήμανση CE και θα προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πα-
ραγωγική διαδικασία κατά τα πρότυπα ISO 9000:2000 ή ISO 9001:2000 όπως αυτά αναθεωρούνται
κάθε φορά. 

(Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος – νερού)

(1)Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος - νερού συνολικής ισχύος   10  9 KW με 2 θερμοδοχεία  

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50.000,00 (Ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες

(2)Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος - νερού συνολικής ισχύος   11  3 KW με 2 θερμοδοχεία  

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60.000,00 (Ολογράφως): Εξήντα χιλιάδες

(3)Συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος - νερού συνολικής ισχύος   14  2 KW με 2 θερμοδοχεία  

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 65.000,00 (Ολογράφως): Εξήντα πέντε χιλιάδες
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2.2 - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 14 Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό LED 35,5 W μήκους 1,5 m

Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό LED 35,5 W μήκους 1,5 μέτρων οροφής αποτελούμενο από 
ενισχυμένη βάση για εκπομπή ψυχρού φωτός. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των 
υλικών, μικροϋλικών, η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, η αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών 
και η μεταφορά τους σε ειδικά σημεία συλλογής λαμπτήρων φωτισμού.

     Το κάθε φωτιστικό σώμα αποτελείται από τα εξής τμήματα:
•Το κέλυφος του φωτιστικού
•Τη βάση στήριξης
•Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή)
•Το προστατευτικό κάλυμμα
•Την μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας
•Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, 
ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολική καταναλισκόμενη ισχύς φωτιστικού         ≤ 35,5 W
Αποδιδόμενη Φωτεινή Ροή φωτιστικού (όχι της πηγής LED)  ≥ 4099 Lumen
Θερμοκρασία χρώματος αποδιδόμενου φωτός (CCT)         4000 – 4500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης αποδιδόμενου φωτός (CRI)  ≥ 100
Κατανομή φωτός – Γωνία δέσμης φωτός               120ο
Δείκτης θάμβωσης (U.G.R.) FROM EN1246-1:               ≤ 24 
Βαθμός Προστασίας έναντι στην είσοδο νερού, σκόνης  ≥IP65
Βαθμός αντοχής σε κρούση (βανδαλισμούς)                  ≥ΙΚ08
Τάση Τροφοδοσίας                                         220 to 240 V
Kλάση ηλεκτρικής μόνωσης                                 Class I

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,08 (Ολογράφως): Πενήντα πέντε και οκτώ λεπτά

Άρθρο 15 Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας LED 18 W, οροφής

Φωτιστικό σώμα τύπου πλαφονιέρας LED 18 W, οροφής από ενισχυμένη βάση. Στην τιμή συμπερι-
λαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, μικροϋλικών, η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, η αποξή-
λωση των παλαιών φωτιστικών και η μεταφορά τους σε ειδικά σημεία συλλογής λαμπτήρων φωτι-
σμού. 
Το κάθε φωτιστικό σώμα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

•Το κέλυφος του φωτιστικού 
•Τη βάση στήριξης 

•Την οπτική μονάδα (ηλεκτρική φωτεινή πηγή) 
•Το προστατευτικό κάλυμμα 

•Την μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
•Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Συνολική καταναλισκόμενη ισχύς φωτιστικού ≤ 18 W 

Αποδιδόμενη Φωτεινή Ροή φωτιστικού (όχι της πηγής LED) ≥ 1440 Lumen 
Θερμοκρασία χρώματος αποδιδόμενου φωτός ( CCT ) 4000 – 4500 K 

Δείκτης χρωματικής απόδοσης αποδιδόμενου φωτός ( CRI ) ≥ 100 
Κατανομή φωτός – Γωνία δέσμης φωτός 120ο 

Σελίδα | 14



Ωφέλιμη Διάρκεια ζωής φωτιστικού ≥ 30.000h 

Βαθμός Προστασίας έναντι στην είσοδο νερού, σκόνης ≥IP65 
Τάση Τροφοδοσίας 230 V

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,74 (Ολογράφως): Είκοσι επτά και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

2.3 - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Άρθρο 16 Φωτοβολταϊκό σύστημα από φωτοβολταϊκά πλαίσια σε βάσεις σταθερής στήριξης
(Τοποθέτηση σε δώμα)

Φωτοβολταϊκό Σύστηµα, αποτελούµενο από φωτοβολταϊκά πλαίσια σε βάσεις σταθερής στήριξης,
αντιστροφέα ισχύος (inverter) ονοµαστικής ισχύος εξόδου 10kW και τάσης εξόδου για την διασύν-
δεση µε το δίκτυο χαµηλής τάσης (230V/50Hz). 
Η εγκατάσταση των Φ/Β πραγµατοποιείται µε βάση τα ειδικά πρότυπα τα οποία αναφέρονται στις
ιδιαιτερότητες των Φ/Β γεννητριών (EN-IEC 61215,  IEC 61730 και IEC 60364-7-712), την ΚΥΑ:
«Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις και ιδί-
ως σε δώµατα και στέγες κτηρίων» (ΦΕΚ Β’ 1079, 4/6/2009) και σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες
της ∆ΕΗ. 
O αντιστοφέας θα πρέπει να είναι συμβατός με το Ελληνικό δίκτυο. 
Η ηλεκτροπαραγωγική µονάδα θα είναι υψηλής ποιότητας σχεδίασης και εγκατάστασης προκει-
µένου να εξασφαλίζεται αφ’ ενός η ασφάλεια των χρηστών του Ελληνικού Συστήµατος Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΣΗΕ) και αφ’ ετέρου η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του Ελληνικού ΣΗΕ.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την πλήρη κατασκευή και
την αδειοδότηση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια
υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, συνδέσεις, δοκιμές,
και παράδοση έτοιμου προς χρήση.

(1)Φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ονοµαστικής ισχύος εγκατάστασης 19,6 KWp

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16.000,00 (Ολογράφως): Δέκα έξι χιλιάδες

(2)Φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ονοµαστικής ισχύος εγκατάστασης 25,2 KWp

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21.000,00 (Ολογράφως): Είκοσι μία χιλιάδες 

2.4 -   BEMS  

Άρθρο   17   Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS)

Εγκατάσταση συστήματος BEMS το οποίο θα έχει την δυνατότητα παρακολούθησης των ενεργεια-
κών καταναλώσεων, με κύρια αποστολή του, να παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
σε βάθος χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα αποτελείται από το Σύστημα ενεργειακής δια-
χείρισης κτιρίου (BEMS), με τις δυνατότητες και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στην τεχνική πε-
ριγραφή/προδιαγραφές, με τα αισθητήρια, μετατροπείς σημάτων, καταγραφικά, μετρητές ενέργειας
διακόπτες, και κάθε όργανο ή συσκευή που απαιτείται για την εγκατάσταση και άρτια λειτουργία
του συστήματος ελέγχου, με τις περιφερειακές και την κεντρική μονάδα ελέγχου, τον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό με τα αντίστοιχα προγράμματα λειτουργίας, τα καλώδια και την εργασία, σύνδεσης όλων
των παραπάνω, την μεταφορά επί τόπου και την εργασία ρύθμισης, προγραμματισμού, δοκιμών και
παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται ανηγμένη και η δαπάνη πλήρους εγκατάστασης του κεντρι-
κού συστήματος διαχείρισης (ενεργειακός server) που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο εντός
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κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών της Σύμβασης.

(1)Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης εγκατεστημένο σε κτίριο 1.000-2.000 τ.μ

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.000,00 (Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες

(2)Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης εγκατεστημένο σε κτίριο που ξεπερνά τα 2.000 τ.μ

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.000,00 (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες 

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021

οι συντάκτες ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
η Πρ/μένη του Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής ΤΥΔΑΑΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΟΣ
μηχανολόγος μηχανικός

Ι. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ: Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή ανα-
βάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων
στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων 

(2ο, 3ο Γυμνάσιο &1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

A.M. 150/2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Για την αναβάθμιση των κτιρίων, έχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων εξα-

σφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά και διαθέτουν τα ανάλογα
πιστοποιητικά. 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει: Τον τρόπο εκτέλεσης όλων των εργασιών που απαιτούνται,
σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, τις προδιαγραφές όλων των υλι-
κών 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 ενσωμάτω-
ση τους στην κατασκευή, είναι η τήρηση της οδηγίας 89/106/21-12-08 της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας 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, έκδο-
σης 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 εγκατα-
στάσεων.

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 φο-
ρέα/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 Η/Μ εγκαταστάσε-
ων είναι τα ακόλουθα:

 Οι σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις των κτηρίων

 Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομα-
λή λειτουργία των κτηρίων

 Η εύκολη συντήρηση

 Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας
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 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 καλύπτο-
νται από τις προδιαγραφές ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτά πρέπει να πληρούν τους
κανονισμούς. 

Κανονισμοί

Γενικά όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκατα-
στάσεις θα πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσί-
ου (και εκείνους της ΔΕΗ, ΟΤΕ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με τους Γερμα-
νικούς (VDΕ/DΙΝ) και άλλους Κανονισμούς διεθνούς κύρους, και όπως πιο συγκεκριμένα ανα-
φέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Προδιαγραφών. 

Για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές συσκευές και μηχανήματα θα ισχύουν οι Κανονισμοί
των χωρών προέλευσης τους εφόσον αυτοί δεν αντίκεινται προς τους όρους ή διατάξεις των
αντίστοιχων Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με:

Τους όρους των Κανονισμών του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία
τους, όπως αυτές αναφέρονται σε κάθε περίπτωση στα επί μέρους κεφάλαια της παρούσας Τε-
χνικής 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 καλύ-
πτονται με τα παραπάνω.

Τους όρους της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής - Τεχνικές Προδιαγραφές 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 προϊ-
όντα 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 πι-
στοποιητικά ποιότητας. Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των υλικών αυτών πρέπει να τηρούνται
αυστηρά οι οδηγίες από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Ελαττωματικές συσκευές ή μηχανήματα που υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια της εγκα-
τάστασης των ή των δοκιμών των 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. 
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Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα από το εργοστάσιο κα-
τασκευής 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 προδιαγρα-
φές 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, απο-
δόσεων 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 συ-
σκευών, να υποβάλλει για έγκριση δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν, ενημερωτικά φυλ-
λάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή οποιαδή-
ποτε άλλη σχετική πληροφορία. Η κατάθεση όλων των ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, δια-
φορετικά 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. 

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 υλι-
κών 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 σύγκρι-
ση με τα μαζικά προσκομιζόμενα στο Έργο υλικά, τα οποία δεν πρέπει να υστερούν καθόλου
των αντίστοιχων δειγμάτων που θα έχουν εγκριθεί. 

Τα  υποβαλλόμενα  κατασκευαστικά  σχέδια  θα  περιλαμβάνουν  κατόψεις,  τομές,  καλω-
διώσεις και λεπτομέρειες εγκατάστασης. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις απα-
ραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζονται για το συντονισμό και την πρόβλεψη παροχών, σωλη-
νώσεων, εξαρτημάτων, κλπ. και όλες τις τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για τον απαραίτητο
πέριξ κενό χώρο που χρειάζεται για τυχόν εργασίες συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστα-
σης των μηχανημάτων. Σχέδια που δε συμπεριλαμβάνουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα ανω-
τέρω θα επιστρέφονται χωρίς έγκριση για συμπλήρωση. 

Τα υποβαλλόμενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του κατα-
σκευαστή που θα περιλαμβάνουν διαγράμματα, καμπύλες απόδοσης, χαρακτηριστικές σταθε-
ρές, κλπ. καθώς και τυχόν αποκόμματα καταλόγων με πληροφοριακό υλικό. 

Σε περίπτωση που συσκευές, μηχανήματα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε συ-
γκεκριμένες 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 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 συγκε-
κριμένο γραφείο δοκιμών, πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης. 
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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 αρμόζου-
σα 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 κατα-
σκευαστή των, όπου υπάρχουν. 

Στα παρακάτω κεφάλαια αναλύονται  τα υλικά και  ο  τρόπος κατασκευής  των εγκατα-
στάσεων ανά εγκατάσταση.

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.

Όλα τα υλικά και οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και να συνοδεύονται με
δήλωση πιστότητας CE.

1.2 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 καταστρο-
φικά μέσα, που δεν διαταράσσουν την ακεραιότητα των δομικών μελών, των διακοσμητικών
και των μορφολογικών στοιχείων του κτιρίου. Οι εργασίες καθαιρέσεων οπτοπλινθοδομών ακο-
λουθούν 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 Ανα-
δόχου.

Όπου απαιτείται η χρήση ικριωμάτων και προστασίας αυτών ακολουθείται η ΕΤεΠ 01-03-
00-00

1.3 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι οι μονώσεις (θερμομόνωση) των δομικών στοιχεί-

ων του έργου.

Πρότυπα – Κανονισμοί

Θα εφαρμοσθούν γενικά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 396,450,514 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, συμπληρωμένα
από αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και την κωδ. ΕΤεΠ 03-06-02-01 & 03-06-02-02 συμπληρω-
μένα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τις εργασίες παρέμβασης του κάθε κτιρίου και σε ότι αφορά τη θερμομόνωση
δώματος, πρόκειται να τοποθετηθούν στην οροφή πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης συνολικού
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πάχους 8 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ≤ 0,033 W/mK. Με την παρέμβαση αυτή
υπολογίζεται πως ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U value) σε όλα τα δώματα θα λάβει τιμές
της τάξης των 0,36 W/m2Κ ή και μικρότερες, τιμή υπολοιπόμενη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
τιμή (U=0,40 W/m2Κ) για νέα κτίρια σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ για την Β’ κλιματική ζώνη.

Προεργασία

Αρχικά, σε περίπτωση που τα στηθαία που υπάρχουν περιμετρικά του κτιρίου δεν έχουν
το ύψος που απαιτείται για την θερμομόνωση και την νέα τσιμεντοκονία, θα πρέπει να αφαιρε-
θεί η τυχόν υπάρχουσα αντικεραυνική προστασία και να επεκταθούν σε κατάλληλο ύψος ανάλο-
γα με το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένα. 

Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση της τυχόν υφιστάμενης μόνωσης από την επιφάνεια του
δώματος, στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για το κάθε κτίριο.

Ακολουθεί  πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας του δώματος, ώστε να
απομακρυνθεί η σκόνη, κάθε χαλαρό ή σαθρό τμήμα αυτής και κάθε ξένο υλικό.

Θα απομακρυνθούν οι βάσεις που δεν χρησιμοποιούνται και θα τοποθετηθούν νέες βάσεις
σε κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με την κάτοψη δώματος, ώστε να μπορούν να δεχτούν τα φω-
τοβολταϊκά πάνελ και τις κεραίες. 

Αφού η υφιστάμενη τσιμεντοκονία κλίσεων αποβάλλει την υγρασία που έχει εγκλωβιστεί
λόγω της αστοχίας στις ραφές και φτάσει στο επίπεδο του 4%, ακολουθεί επάλειψη καθολικά
της επιφάνειας με το ασφαλτικό γαλάκτωμα σε δύο στρώσεις για τη δημιουργία φράγματος
υδρατμών. 

Θερμομόνωση

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών και τσιμεντοκονίας κλίσεων

Επί της επιφάνειας και πριν από την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακιδίων, πραγ-
ματοποιείται  διάστρωση πολυεστερικού μη-υφαντού γεωϋφάσματος  200gr/m2  για προστασία
του θερμο-υγρομονωτικού συστήματος, ως διαχωριστική στρώση μεταξύ των ασφαλτικών υλι-
κών του δώματος και της πολυστερίνης της θερμομόνωσης.

Ακολουθεί η ελεύθερη τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης
με πάχος 8 cm. 

Τέλος, σκυροδετείται η τσιμεντοκονία κλίσεων με ελάχιστο πάχος 4 εκατοστά, η οποία θα
πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε τσιμέντο τουλάχιστον 250 Kg/m3, να περιέχει ίνες πολυπροπυ-
λενίου και να ενισχυθεί με μεταλλικό πλέγμα. 

Στεγάνωση

Στεγάνωση δώματος με πολυουρεθανικό επαλειφόμενο και προστατευτική βαφή.

Αφού περάσουν 28 ημέρες, ώστε η τσιμεντοκονία να αποκτήσει τις τελικές της αντοχές και
να αποβάλλει την υγρασία, ακολουθεί η στεγανοποίηση ως ακολούθως: 

Αστάρωμα της επιφάνειας

1. Στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του σκυροδέματος (περιεχόμενη υγρασία <
4%), γίνεται επάλειψη με το πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού με διαλύτες. Η
εφαρμογή του ασταριού γίνεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια με βούρτσα ρολό
ή ψεκασμό. 

2. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει περιεχόμενη υγρασία > 4%, αντί του πο-
λυουρεθανικού ασταριού εφαρμόζεται πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών χω-
ρίς διαλύτες για επιφάνειες με υψηλή υγρασία.

3. Ρωγμές του υποστρώματος (εύρους > 1mm) πρέπει αρχικά να ασταρώνονται το-
πικά και να σφραγίζονται με τις πολυουρεθανικές μαστίχες. Σε ρωγμές εύρους < 1
mm δεν απαιτείται η σφράγιση.
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Εφαρμογή πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ενός συστατικού ειδικού
για δώματα. 

Αφού απορροφηθεί το πολυουρεθανικό αστάρι (περίπου 2-3 ώρες) και όσο η επιφάνεια
αυτού είναι ακόμα λίγο κολλώδης, εφαρμόζεται το επαλειφόμενο, πολυουρεθανικό στεγανωτι-
κό, τμηματικά σε πλάτος περίπου 100 cm (όσο και το πλάτος του μίγματος του υλικού με το πο-
λυεστερικό ύφασμα) και όσο το υλικό είναι ακόμα νωπό, τοποθετούνται και εγκιβωτίζονται οι
λωρίδες πολυεστερικού υφάσματος 60g/m2,  οι  οποίες αλληλοεπικαλύπτονται  κατά 5-10  cm.
Κατά τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται η εφαρμογή σε ολόκληρη την επιφάνεια. Στη συνέχεια, αφού
στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακολουθούν σταυρωτά, δύο διαδοχικές καθολικές στρώσεις του
πολυουρεθανικού επαλειφόμενου ενός συστατικού, στεγανωτικού ταρατσών, οι οποίες καλύ-
πτουν πλήρως την επιφάνεια. Η στεγανοποίηση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες,
σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μια στεγανολεκάνη. 

Σημείωση:  To πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό θα μπορούσε να εφαρμοστεί
και με την προσθήκη του συμβατού ειδικού επιταχυντή πήξης, προκειμένου αυτό να μπορεί να
εφαρμοστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε παχύτερα στρώματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας ει-
δικός επιταχυντής αυξάνει την θιξοτροπία και τις μηχανικές αντοχές.

α) Δημιουργία λείας επιφάνειας 

Εφαρμογή της αλειφατικής, ελαστικής, πολυουρεθανικής βαφής ενός συστατικού, η οποία
προσδίδει στο σύστημα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χρωματική σταθερότητα και αντοχές σε τρι-
βή και μηχανικές καταπονήσεις.

Εφόσον, έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στε-
γανωτικού ταρατσών, ακολουθεί η επάλειψη ολόκληρης της επιφάνειας με την αλειφατική πο-
λυουρεθανική βαφή, ώστε η επιφάνεια να παραμένει ανεπηρέαστη από την ακτινοβολία UV. Η
εφαρμογή γίνεται με ρολό σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την
πρώτη μετά από 4-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 

β) Δημιουργία αντιολισθηρής επιφάνειας 

Προκειμένου  να  δημιουργηθεί  η  απαιτούμενη αντιολισθηρότητα  στην  τελική  επιφάνεια
πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

Στην τελευταία καθολική στρώση του επαλειφόμενου στεγανωτικού ταρατσών και  όσο
ακόμα είναι νωπό, γίνεται επίπλαση με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,3 – 0,8 mm. Η χαλαζια-
κή άμμος θα πρέπει να είναι εντελώς στεγνή. Μετά την σκλήρυνση του πολυουρεθανικού επα-
λειφόμενου  στεγανωτικού,  οι  μη  επικολλημένοι  κόκκοι  απομακρύνονται  με  σκούπα υψηλής
απορροφητικότητας.

Εφόσον, έχει στεγνώσει η τελευταία στρώση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου, στε-
γανωτικού ταρατσών, και έχουν απομακρυνθεί οι μη επικολλημένοι κόκκοι της χαλαζιακής άμ-
μου,  ακολουθεί  η  επάλειψη  ολόκληρης  της  επιφάνειας  με  την  αλειφατική  πολυουρεθανική
βαφή, που παραμένει ανεπηρέαστη από τη UV ακτινοβολία. Η εφαρμογή γίνεται με ρολό σε δύο
ή τρείς στρώσεις. Κάθε επόμενη στρώση γίνεται σταυρωτά σε σχέση με την προηγούμενη μετά
από 4-24 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών.

Γενικά – Παρατηρήσεις

1. Το πολυουρεθανικό, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών ενός συστατικού μπο-
ρεί να εφαρμοστεί όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 8  oC και πάνω, και η
θερμοκρασία του υποστρώματος είναι τουλάχιστον 3 βαθμούς πάνω από το σημείο
δρόσου. Η μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 35 0C. Οι χαμηλές θερμο-
κρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ η υψηλή θερμοκρασία επιταχύνει την
ωρίμανση. Υψηλές τιμές υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν το φινίρισμα της μεμ-
βράνης. 
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2. Η μέγιστη κατανάλωση του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού ανά 
στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 g/m2 . Με την στρώση του ειδικού επιταχυ-
ντής πήξης, κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,25 kg/m2 .

3. Υπερβολική ανάδευση των πολυουρεθανικών επαλειφόμενων, στεγανωτικών τα-
ρατσών, και των αλειφατικών πολυουρεθανικών βαφών πρέπει να αποφεύγεται για
τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα.

4. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφο-
νται στις συσκευασίες των υλικών.

5. Θα προσκομισθούν δείγματα 200x300 mm ή ένα τεμάχιο απ’ όλα τα υλικά και 
κάθε διαθέσιμη πληροφορία για αυτά από τον κατασκευαστή τους, προκειμένου να 
πιστοποιηθεί η καταλληλόλητά τους και να εγκριθεί η χρήση τους.

6. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευμένα και έμπειρα ( τουλάχιστον 10 
ετούς εμπειρίας ) συνεργεία ύστερα από την κατασκευή σχετικών δειγμάτων όπου 
θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Για τη μείωση των θερμικών απωλειών των κτιρίων, σύμφωνα με τις εργασίες παρέμβα-
σης του κάθε κτιρίου και σε ότι αφορά την περιμετρική θερμομόνωση, θα τοποθετηθεί εξωτερι-
κή θερμομόνωση στους τοίχους από πλάκες πετροβάμβακα. Το πάχος του μονωτικού υλικού θα
είναι 8 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ≤ 0,033 W/mK. Με την παρέμβαση αυτή
υπολογίζεται πως ο συντελεστής θερµοπερατότητας (U value) για την τοιχοποιία θα λάβει τιμές
της τάξης των 0,40 W/m2Κ ή και  μικρότερες,  τιμή μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη
(U=0,45 W/m2Κ) όπως ορίζεται στον ΚΕΝΑΚ για τη Ζώνη Β. Ειδικότερα, οι πλάκες πετροβάμβα-
κα επιλέγονται για την άριστη ηχομόνωση αλλά και πυραντίσταση που προσφέρουν στο κτίριο.

Η τοποθέτηση της εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνερ-
γεία και βάσει των Τεχνικών Οδηγιών της εταιρείας που παράγει το προς εγκατάσταση σύστημα
θερμομόνωσης, καθώς ενέχει των κίνδυνο ρηγματώσεων σε περίπτωση μη προσεκτικής εφαρ-
μογής. Αναλυτικά οι εργασίες/ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά σειρά και οι σχετικές
τεχνικές προδιαγραφές, έχουν ως ακολούθως:

Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις – Αντικαταστάσεις - Επανατοποθετήσεις 

Αποξήλωση των μαρμάρινων περιθωρίων (σοβατεπιών) για την απρόσκοπτη προσαρμογή
της θερμοπρόσοψης καθώς και των μαρμάρινων ποδιών. Επίσης, αποξήλωση προβολέων, κου-
δουνιών, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων κ.λπ., τα οποία θα επανατοποθετηθούν μετά την ολοκλή-
ρωση της θερμομόνωσης. Η αποξήλωση μετά προσοχής των υφιστάμενων εσωτερικών κλιματι-
στικών μονάδων, των εξωτερικών μονάδων, των σωληνώσεων και καλωδιώσεων αυτοματισμού
που τυχόν είναι εγκατεστημένα.

Μετά την αποξήλωση θα γίνει επιμελής καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση των μη
χρησιμοποιούμενων πλέον υλικών. Οι κλιματιστικές μονάδες και μέρος των υλικών που τυχόν
θα αποξηλωθούν με προσοχή θα επανατοποθετηθούν στα ίδια σημεία. Όλες οι ηλεκτρολογικές,
μηχανολογικές, υδραυλικές κ.λπ. εγκαταστάσεις προεκτείνονται κατά περίπου 6 έως 8 εκατο-
στά ανάλογα με το πάχος της εφαρμοζόμενης θερμομονωτικής πλάκας. Καλό είναι αυτό να γίνει
από αντίστοιχης ειδικότητας τεχνίτες. 

Αναφέρουμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

• Βρύσες και λοιπές υδραυλικές εγκαταστάσεις, με τις κατάλληλες προσθήκες προεκτείνο-
νται προς τα έξω. 

• Λαμπτήρες και λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, με προεκτάσεις των καλωδίων
τους θα εγκατασταθούν σε μπουάτ εκ νέου, που θα εγκιβωτισθούν στη νέα επιφάνεια μετά το
πέρας της εφαρμογής του συστήματος. 
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Τα μεταλλικά  κιγκλιδώματα,  τροποποιούνται  καταλλήλως  (κοπή,  συγκόλληση,  επανα-
χρωματισμός κ.λπ.), ώστε να μπορούν επανατοποθετηθούν επί της τοιχοποιίας, μετά την εφαρ-
μογή της θερμομονωτικής πλάκας. 

Τα υπόλοιπα υλικά (προβολείς, κουδούνια κ.λπ.), ομοίως επανατοποθετούνται μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών θερμοπρόσοψης.

Προετοιμασία Επιφάνειας 

Πραγματοποιείται οπτικός και μηχανικός έλεγχος του υφιστάμενου υποστρώματος. Εκτε-
λείται καθαρισμός του υποβάθρου για να απομακρυνθούν εντελώς τυχόν σκόνες, ίχνη αποκολ-
λητικών ή λιπαρών ουσιών, εύθρυπτα ή υπό αποκόλληση τμήματα και κάθε ξένο υλικό. Εφόσον
διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση το υπόστρωμα, απαιτείται μόνο καλός καθαρισμός,
ώστε να απομακρυνθεί η σκόνη από τις επιφάνειες εφαρμογής. Στην περίπτωση κατά την οποία
το υπόστρωμα είναι σημειακά σαθρό, αφαιρούμε τα προβληματικά σημεία και προχωράμε σε
αποκατάσταση, ανάλογα με το βαθμό της αποσάθρωσης. Για την αποκατάσταση των προβλημα-
τικών σημείων, χρησιμοποιείται έτοιμο ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα πιστοποιημένο σύμ-
φωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3. Στην περίπτωση που το τελικό επίχρισμα είναι σαθρό καθολι-
κά, το αφαιρούμε μηχανικά και σταθεροποιούμε την υπάρχουσα βασική στρώση με ειδικό ακρυ-
λικό αστάρι σταθεροποίησης (ρητινούχα υδατική διασπορά υψηλής διεισδυτικότητας). Στη συ-
νέχεια για την καθολική αποκατάσταση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμο ρητινούχο επι-
σκευαστικό κονίαμα πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-3.

Εφαρμογή  του  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  περιμετρικά  του  κτιρίου  με
πλάκες πετροβάμβακα 

 Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες,
υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του συστήμα-
τος θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 oC και 35 oC. 

Εξωτερική ζώνη στεγανοποίησης 

Δημιουργία ζώνης υψηλής στεγάνωσης στο επίπεδο του εδάφους σε ύψος έως 40cm κα-
θώς και στα σημεία εκκίνησης του συστήματος, σημεία με καταπόνηση από υγρασία. Εφαρμογή
στεγανωτικής  στρώσης  με  τσιμεντοειδές  επαλειφόμενο  στεγανωτικό  κονίαμα σε 2  στρώσεις
πριν την κόλληση των θερμομονωτικών πλακών. 

Τοποθέτηση οδηγού στήριξης 

Τοποθετείται μεταλλικός οδηγός στήριξης περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο. Ο
οδηγός αλουμινίου με διαμορφωμένο νεροσταλάκτη, ξεκινά λίγο πιο πάνω από το δάπεδο (κατ’
ελάχιστο 5 χιλιοστά) και αυτό το κενό σφραγίζεται με κορδόνι αρμών και ειδική μαστίχη για την
αποφυγή διείσδυσης νερού. Με τη χρήση νήματος στάθμης βρίσκεται η σωστή θέση του οδηγού
και αγκυρώνεται (ο οδηγός) στο υπόστρωμα με ειδικά καρφωτά ή βιδωτά βύσματα. Ο αριθμός
των βυσμάτων που απαιτείται είναι περίπου 2 τεμάχια ανά τρέχον μέτρο. Μεταξύ των διαδοχι-
κών οδηγών στήριξης αφήνεται μικρό διάκενο 2-3 χιλιοστά για να παραλαμβάνει τις συστολο-
διαστολές.

Κόλληση θερμομονωτικών πλακών 

Προετοιμασία της ειδικής κόλλας συγκόλλησης μονωτικών πλακών, σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές των τεχνικών οδηγιών ανάμιξης του υλικού προς εφαρμογή. 

Καλή διαβροχή του υποστρώματος πριν την εφαρμογή της κόλλας με το θερμομονωτικό
υλικό. 

Τοποθέτηση της πρώτης σειράς θερμομονωτικών πλακών: Η πρώτη σειρά θερμομονωτι-
κών πλακών τοποθετείται συνήθως στο κάτω μέρος του beton στο επίπεδο του εδάφους. Τοπο-
θετούμε την ράγα εκκίνησης συνήθως σε ύψος 40 εκ. από το φυσικό έδαφος. Το πάχος της
ράγας εκκίνησης εξαρτάται από το πάχος της θερμομόνωσης. Η ράγα εκκίνησης προστατεύει το
κάτω μέρος των θερμομονωτικών πλακών από τα χτυπήματα, χρησιμεύει στο αλφάδιασμα και
οριζοντίωση του συστήματος καθώς και στην αποχέτευση του συστήματος. Αντί αυτής μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί μία ξύλινη πήχη περιτυλιγμένη με υαλόπλεγμα η οποία στην συνέχεια θα αφαι-
ρεθεί.  Οι πλάκες πετροβάμβακα δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βάση του κτιρίου,
οπότε σ’ αυτή την περίπτωση τοποθετούμε πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, ώστε να δη-
μιουργηθεί περιμετρικά μια ζώνη υψηλής στεγανοποίησης που θα αποτρέψει μελλοντικά τη
διείσδυση υγρασίας στο κτίριο. 

Η διάστρωση της κόλλας στην θερμομονωτική πλάκα γίνεται ως εξής: 

Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης πάνω στις μονωτικές πλάκες:

α) Περίπτωση ομαλού υποστρώματος:  Η κόλλα διαστρώνεται καθολικά στην επιφάνεια
της μονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα No 10-12 (Σχήμα 1.).

Σχήμα 1

β)  Περίπτωση  μη  ομαλού  υποστρώματος:  σε  υπόστρωμα με  ανεπιπεδότητες,  η  κόλλα
εφαρμόζεται στο περίγραμμα της πλάκας και στο κέντρο σε δύο (Σχήμα 2.) ή σε τρία σημεία
(Σχήμα 3.) στα οποία έχουμε προκαθορίσει ότι θα τοποθετηθούν τα βύσματα της μηχανικής στε-
ρέωσης. Οι πλάκες περιμετρικά διαθέτουν διαμορφωμένες άκρες (πατούρες) – για την αποφυγή
δημιουργίας θερμογεφυρών – με τη βοήθεια των οποίων τοποθετούνται κολλητά και ευθυγραμ-
μίζονται. 

  Σχήμα 2 

                              Σχήμα 3

Η κόλληση των θερμομονωτικών πλακών ξεκινά από τη μία γωνία του κτιρίου σε ορι-
ζόντιες επάλληλες στρώσεις. Κάθε νέα σειρά πλακών θα πρέπει να είναι μετατοπισμένη κατά
μισή πλάκα, ώστε να επιτυγχάνεται μια διάταξη διακοπτόμενων κάθετων αρμών, για να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος ρηγματώσεων του υπερκείμενου σοβά. Οι κάθετοι αρμοί πάνω από ανοίγμα-
τα πορτών ή παραθύρων να μην διαμορφώνονται σε συνέχεια των λαμπάδων αυτών. Αμέσως
μετά την τοποθέτηση της κάθε πλάκας στο υπόστρωμα, ελέγχεται το αλφάδιασμα, η κατακορύ-
φωση και η επιπεδότητα της.

Σε τυχόν σημεία όπου δεν έχουν κατάλληλη εφαρμογή οι πλάκες, πραγματοποιείται στο-
κάρισμα με την ειδική κόλλα συγκόλλησης για την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών.

Μηχανική στερέωση πλακών
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Τουλάχιστον μία μέρα μετά την κόλληση των θερμομονωτικών πλακών στην τοιχοποιία,
πραγματοποιείται η μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών με βύσματα κατάλληλου
μήκους σύμφωνα με το πάχος της θερμομόνωσης και το είδος του υποστρώματος, τα οποία το-
ποθετούνται σε ειδικές υποδοχές που δημιουργούνται με πλαστική φρέζα επάνω στη θερμομο-
νωτική πλάκα. 

Στην περίπτωση στοιχείων σκυροδέματος χρησιμοποιούνται βύσματα με μεταλλική καρφί-
δα ενώ στην περίπτωση τοιχοποιίας βύσματα με πλαστική καρφίδα. 

Για την επιλογή του σωστού μήκους και τύπου του βύσματος λαμβάνονται υπόψη τα 
κάτωθι:

o το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας 

o το πάχος της κόλλας 

o το πάχος του τυχόν υφιστάμενου σοβά 

o το είδος του υποστρώματος 

Γενικά ο αριθμός των βυσμάτων που απαιτούνται είναι τουλάχιστον 6 βύσματα ανά  m2.
Στους επάνω ορόφους (>2ου ορόφου) απαιτείται η χρήση 8 βυσμάτων ανά m2 για την επιπλέον
αγκύρωση των πλακών λόγω μεγαλύτερων πιέσεων από τους ανέμους. 

Μετά την τοποθέτηση των βυσμάτων, ακολουθεί στοκάρισμα των οπών όπου τοποθετήθη-
καν τα βύσματα.

Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ενίσχυσης 

Για την ενίσχυση των γωνιών του κτιρίου, όπου εφαρμόζεται η θερμομόνωση τοιχοποιίας,
τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών, τοποθετούνται σταθε-
ρά ή εύκαμπτα (κατά περίπτωση) ανισοσκελή γωνιόκρανα από  PVC με εκατέρωθεν επικολλη-
μένο υαλόπλεγμα. Ο εγκιβωτισμός τους γίνεται με κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης. 

Όπου υπάρχουν τυχόν ανωμαλίες ή προεξοχές στην επιφάνεια που θα τοποθετηθούν τα
γωνιόκρανα, εξομαλύνονται με μηχανικό τρόπο. 

Σε οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές του κτιρίου είναι χρήσιμη η τοποθέτηση σταθερού
γωνιοκράνου από PVC με νεροσταλάκτη.

Καθολική στρώση κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης και τοποθέτηση υαλοπλέγματος

Εφαρμογή με σπάτουλα μίας καθολικής στρώσης ειδικής κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης
στην  επιφάνεια  των  θερμομονωτικών  πλακών,  σε  τμήματα  πλάτους  μεγαλύτερα  τους  ενός
μέτρου κατακόρυφα. 

Προηγουμένως, οι τυχόν ανωμαλίες ή προεξοχές στην επιφάνεια και στους αρμούς των
θερμομονωτικών πλακών εξομαλύνονται  με μηχανικό τρόπο έτσι  ώστε να δημιουργηθεί  ένα
εντελώς επίπεδο υπόστρωμα.

Η εφαρμογή θα γίνεται σε λωρίδες πλάτους περίπου 1,20 m, ώστε στη συνέχεια να ακο-
λουθήσει ο εγκιβωτισμός του ενισχυτικού, αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος (βάρους 149 ή 161
gr/m2), υψηλών αντοχών με δυνατότητα κατανομής των τάσεων 2000 N/mm. Το υαλόπλεγμα
εγκιβωτίζεται όσο ακόμη είναι νωπό το βασικό επίχρισμα, έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως. Οι
λωρίδες του υαλοπλέγματος θα πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον. Κο-
ντά στο έδαφος τοποθετείται οριζόντια διπλή στρώση υαλοπλέγματος (λωρίδα πλάτους 1 m),
για αυξημένη αντοχή.

Εφαρμογή τελικού σοβά 

Μετά το πέρας 2-7 ημερών από την τοποθέτηση του υαλοπλέγματος (αναλόγως των καιρι-
κών συνθηκών), ώστε να πάρει η κόλλα τις τελικές αντοχές, εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα
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(ειδικό οργανικό αντιρηγματικό, υδροαπωθητικό, ατμοδιαπερατό επίχρισμα με βάση ακρυλικών
πολυμερών σε μορφή πάστας, χρωματισμένο στη μάζα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τε-
χνικής Υπηρεσίας). 

Όπου υπάρχουν τυχόν ανωμαλίες ή προεξοχές στην επιφάνεια της καθολικής στρώσης της
κόλλας, εξομαλύνονται με μηχανικό τρόπο έτσι ώστε να έχουμε ένα επίπεδο υπόστρωμα. 

Η ανάμειξη των σοβάδων γίνεται σύμφωνα της τεχνικής οδηγίες του υλικού προς εφαρμο-
γή.

Λεπτομέρειες του συστήματος: 

- Ποδιές Παραθύρων/Κατωκάσια: Στα παράθυρα και στα κατωκάσια τοποθετούνται ειδι-
κές ποδιές από κατάλληλα υλικά. Οι διαστάσεις της ποδιάς/κατωκάσι πρέπει να επιλεγούν σω-
στά έτσι ώστε η προεξοχή της ποδιάς να είναι τουλάχιστον 3cm και οι πλευρές της να εφάπτο-
νται ακριβώς με την εσωτερική επιφάνεια του συστήματος. Στα σημεία ένωσης της ποδιάς με το
περβάζι του παραθύρου/κατωκάσι θα χρησιμοποιηθούν ειδικά στεγανοποιητικά προφίλ ή θα
σφραγιστούν με κατάλληλο ελαστομερές υλικό και κορδόνι αρμών. 

- Στεγάνωση αρμών: Στα σημεία όπου το σύστημα έρχεται σε επαφή με άλλα υλικά του
κτιρίου (π.χ. κουφώματα, κάσες, μαρμαροποδιές, σωληνώσεις, κλπ.) κατασκευάζονται αρμοί
στεγάνωσης πλάτους 1,5 έως 2,5cm. Στους αρμούς τοποθετείται πρώτα κορδόνι και στη συ-
νέχεια γεμίζονται με κατάλληλο ελαστομερές-στεγανωτικό υλικό (π.χ. πολυουρεθανική μαστί-
χη). Η εφαρμογή του ελαστομερούς στεγανωτικού υλικού πρέπει να γίνεται πάνω στο επίχρισμα
βασικής στρώσης πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος. 

Το Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να δια-
θέτει πιστοποιητικό για ολόκληρο το σύστημα, εγκεκριμένο από πιστοποιημένο και κοινο-
ποιημένο εργαστήριο της ΕΕ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Οδηγίας
ETAG 004. Επιπρόσθετα, απαιτείται η πιστοποίηση του συνεργείου εφαρμογής από φορέα
πιστοποίησης συστημάτων μόνωσης.

Επισήμανση: Απαιτούνται τα παρακάτω για τα προς εφαρμογή υλικά: 

o Πιστοποιητικά CE. 

o Τεχνικά φυλλάδια. 

o Πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις 
αναφερόμενες την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές.

Δείγματα 

Θα προσκομισθούν δείγματα 200x300 mm ή ένα τεμάχιο απ’ όλα τα υλικά και κάθε δια-
θέσιμη πληροφορία για αυτά από τον κατασκευαστή τους, προκειμένου να πιστοποιηθεί η κα-
ταλληλόλητά τους και να εγκριθεί η χρήση τους.

Εργασία

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικευμένα και έμπειρα ( τουλάχιστον 10 ετούς 
εμπειρίας ) συνεργεία ύστερα από την κατασκευή σχετικών δειγμάτων όπου θα εγκριθούν από 
την Υπηρεσία.

Σελίδα | 11



1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εγκατάσταση συστοιχίας με αντλίες θερμότητες τύπου αέρος – νερού με θερμοδοχεία χω-
ρητικότητας 1.500 lt

Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης  είναι  η  δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης
τόσο για τους χρήστες των κτιρίων όσο και για τους επισκέπτες, με ουσιαστική μείωση του λει -
τουργικού κόστους για την ψύξη/θέρμανση των χώρων αλλά και περιορισμό των εκπεμπόμε-
νων αερίων ρύπων.

Σύμφωνα με τις εργασίες παρέμβασης του κάθε κτιρίου και σε ότι  αφορά την αντικα-
τάσταση του λέβητα πετρελαίου, προτείνεται η εγκατάσταση συστοιχίας αντλιών θερμότητας
αέρος-νερού, συνολικής θερμικής ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτιρίου, με ψυκτικό
R410A και SCOP ≥ 3,43 (βάσει του ΕΝ 14511) και θερμοδοχείο χωρητικότητας 1.500 lt το κα-
θένα. Η συστοιχία των αντλιών θα εγκατασταθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κάθε κτιρίου,
ενώ τα θερμοδοχεία στον υπάρχοντα χώρο του λεβητοστασίου. Το σύστημα επιλέγει την κατάλ-
ληλη συχνότητα λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος σύμφωνα με τη θερμοκρασία του
χώρου, δηλ. μεταβάλλει την θερμική απόδοση του κλιματιστικού μηχανήματος ανάλογα με τα
φορτία του χώρου. Η μονάδα λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά
μεταξύ θερμοκρασίας χώρου και επιθυμητής, και σε χαμηλές συχνότητες όταν αυτή η διαφορά
θερμοκρασίας είναι μικρή. Η αντλία θερμότητας στοχεύει στην οικονομικότερη και αποδοτικότε-
ρη κάλυψη των μερικών θερμικών φορτίων που παρατηρούνται στους χώρους αυτούς. Συνε-
πώς, ανάλογα με το φορτίο που πρέπει να καλυφθεί, μεταβάλλεται η αποδιδόμενη ισχύς από
την αντλία θερμότητας και καλύπτονται και οι ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι θα γίνει χρήση του υφιστάμενου δικτύου τερματικών μονάδων
και πως παρά την αλλαγή της θερμοκρασίας προσαγωγής του ζεστού νερού στα σώματα, οι
θερμικές απαιτήσεις υπερκαλύπτονται. 

Η επιλογή της συστοιχίας αντλιών θερμότητας (Α/Θ) με δύο θερμοδοχεία - σε συνδυασμό
με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού - αποτελεί μια ιδιαίτερα καινοτόμο πρόταση, με σκοπό την
κατακόρυφη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για τη θέρμανση των κτιρίων.
Πιο αναλυτικά, τις μεσημεριανές ώρες που το φωτοβολταϊκό σύστημα βρίσκεται στο “peak” πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι αντλίες θα δουλεύουν με ιδιοκατανάλωση και θα αποθηκεύ-
ουν ζεστό νερό στα θερμοδοχεία. Το αποτέλεσμα αυτού του ταυτοχρονισμού είναι ότι, κατά τις
πρωινές ώρες, που οι ανάγκες θέρμανσης είναι σημαντικές και η λειτουργία των αντλιών θερ-
μότητας πιο ενεργοβόρα (λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα), θα υπάρ-
χει αποθηκευμένο ζεστό νερό από την προηγούμενη ημέρα. Κατά συνέπεια, καλύπτονται οι θερ-
μικές ανάγκες, χωρίς να απαιτείται η εκκίνηση των Α/Θ. Το όφελος του συνδυασμού των δύο
παρεμβάσεων, είναι ότι το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης θα εκμεταλλεύεται με το βέλτιστο
δυνατό τρόπο την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος και θα δη-
μιουργεί συνθήκες θερμικής άνεσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η εγκατάσταση συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) αναμένεται να εξασφαλίζει υψηλό ταυτοχρονισμό μεταξύ της
αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το Φ/Β σύστημα και της αντίστοιχης κατανάλωσης
από τη συστοιχία Α/Θ. Επιπρόσθετα, προκύπτει περαιτέρω ελάφρυνση του λειτουργικού ενερ-
γειακού κόστους, από τη μείωση των ειδικών χρεώσεων των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες μαζί με τα υλικά και μι-
κροϋλικά που θα απαιτηθούν : 

1.Προμήθεια –μεταφορά – τοποθέτηση των νέων αντλιών θερμότητας και  παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Απαιτείται βάση έδρασης με κατάλληλες διαστάσεις.
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2.Αποξήλωση του λέβητα-καυστήρα μαζί με άχρηστα, μικροεξαρτημάτα κλπ, μετά από εκ-
κένωση του δικτύου θέρμανσης και καθαρισμού του χώρου και μεταφορά των μη άχρη-
στων υλικών τους και παράδοση τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρε-
σία. 

3.Τροποποίηση – και αναδιάταξη των υφιστάμενων κυκλωμάτων ζεστού/κρύου νερού 

Επίσης περιλαμβάνεται : 

 Κάθε άλλη τροποποίηση του υδραυλικού ή ηλεκτρικού δικτύου και η προσθήκη κάθε άλ-
λου υλικού ή μικρούλικού που κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της εγκα-
τάστασης.

 Έλεγχος καλής λειτουργίας των υφιστάμενων κυκλοφορητών, ασφαλιστικών διατάξεων,
οργάνων ένδειξης π.χ. διακόπτες ροής, πρεσοσταστών, βανών κλπ. και θα συντηρηθούν ή
θα επισκευαστούν αναλόγως. 

Παράδοση στην Υπηρεσία εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας των νέων αντλιών κα-
θώς και εκπαίδευση του προσωπικού των κτιρίων.

Η αερόψυκτη αντλία θερμότητας πρέπει είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη σύμφωνα
με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες: 

• 97/23/EC (PED) :Construction of pressure vessel 

• 2006/42/EC :Machinery Directive

• 2006/95/EC :Low Voltage 

• 2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility 

• EN 60204 -1 / EN 60335-2-40 : Electrical & Safety Codes 

• UNI – EN ISO 9001 :2008: Manufacturing Quality stds 

Οι μονάδες θα έχουν δοκιμαστεί σε πλήρες φορτίο στο εργοστάσιο στις ονομαστικές συν-
θήκες λειτουργίας και θερμοκρασίες νερού. Όλες οι μονάδες θα φέρουν πιστοποίηση CE και το
εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για Quality Management . 

Πριν από την αποστολή των μονάδων στο έργο, θα γίνουν όλες οι δοκιμές για την αποφυ-
γή διαρροών. H κάθε μονάδα θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη στον τόπο του έργου και
θα είναι πληρωμένη με την απαραίτητη ποσότητα λαδιού και ψυκτικού μέσου για την ορθή λει-
τουργία της.  Θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότημα κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση.

Κέλυφος Μονάδας 

Το πλαίσιο της κάθε μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα φύλλα λαμαρί-
νας βαμμένα με διπλή ηλεκτροστατική βαφή για μέγιστη προστασία έναντι της διάβρωσης. Στη
βάση της κάθε μονάδας θα υπάρχουν ειδικές εγκοπές για την ανύψωση της και για ευκολότερη
εγκατάσταση. Όλα τα εξαρτήματα των μονάδων (συμπιεστές, εναλλάκτες συμπιεστές κτλ) θα
περιβάλλονται από το περίβλημα των μονάδων έτσι ώστε να προστατεύονται από τις εξωτερικές
συνθήκες (UV ακτινοβολία κτλ.)

Συμπιεστές 

• Οι συμπιεστές θα είναι ερμητικού τύπου, σπειροειδείς βελτιστοποιημένοι για τη λειτουρ-
γία με το ψυκτικό μέσο R-410a. Θα εδράζονται σε κατάλληλες βάσεις που θα απορροφούν τους
κραδασμούς και θα εξασφαλίζουν αθόρυβη κατά το δυνατόν λειτουργία. Θα έχουν κατάλληλη
θερμαντική διάταξη για τη δεξαμενή λαδιού (κάρτερ) για την ομαλή λειτουργία όλων των κινού-
μενων μερών και τη μικρότερη δυνατή φθορά τους. 

• Θα έχουν κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη μέσω θερμοστάτη για την προστασία τους
από υπερθέρμανση διακόπτοντας άμεσα τη λειτουργία. 

• Οι συμπιεστές θα είναι απ’ ευθείας ηλεκτρικά οδηγούμενοι, χωρίς μεταδόσεις γραναζιών
μεταξύ του κοχλία και του ηλεκτρικού κινητήρα στα 2950 rpm/50 Hz. 

• Θα υπάρχουν δύο θερμικές προστασίες που θα γίνονται αντιληπτές από θερμίστορ προ-
στασίας υψηλής πίεσης: ένα αισθητήριο θερμοκρασίας για προστασία του ηλεκτρικού κινητήρα
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και ένα άλλο αισθητήριο για προστασία της μονάδας και του λαδιού λίπανσης από υψηλή θερ-
μοκρασία αερίου κατάθλιψης. 

• Θα υπάρχει επίσης προστασία από αναστροφή λειτουργίας μέσω ασφαλιστικού για αντι-
στροφή τάσεων – φάσεων. 

• Κάθε συμπιεστής θα είναι εγκατεστημένος σε αντιδονητικά στηρίγματα για την ελαχιστο-
ποίηση της μεταφοράς δονήσεων στο πλαίσιο της μονάδας φέρει εργοστασιακά τοποθετημένο
ηχοαπορροφητικό κάλυμα για τη μείωση του θορύβου. 

• Ο συμπιεστής θα μπορεί να λειτουργεί με +-10% της ονομαστικής τάσης που αναγράφε-
ται στην πινακίδα.

Σύστημα ελέγχου ψυκτικού και θερμικού φορτίου. 

• Το σύστημα θα ρυθμίζει τη λειτουργία της  κάθε μονάδας βάσει θερμοκρασίας νερού
στην  έξοδο  (ή  την  είσοδο)  του  εξατμιστή  που  θα  ελέγχεται  από  βρόγχο  PID  (Proportional
Integral Derivative). 

• Ο μικροεπεξεργαστής που ελέγχει την κάθε μονάδα θα μπορεί να διαγνώσει συνθήκες
που προσεγγίζουν τα όρια ασφαλείας και θα εκτελεί δράσεις αυτορρύθμισης προκειμένου να
αποφευχθεί συναγερμός (alarm) στη μονάδα. Το σύστημα θα μειώνει αυτόματα την ισχύ της μο-
νάδας όταν όποια από τις ακόλουθες παραμέτρους βρίσκεται εκτός ορίων ασφαλείας : 

• Υψηλή πίεση συμπυκνωτή 

• Χαμηλή θερμοκρασία εξάτμισης ψυκτικού μέσου 

• Υψηλή τιμή amps στον κινητήρα του συμπιεστή

Εξατμιστής 

• Η κάθε μονάδα θα διαθέτει εναλλάκτη πλακοειδούς τύπου μονού ψυκτικού κυκλώματος
ειδικά σχεδιασμένος για ψυκτικό μέσο R 410. 

• Η κατασκευή του εξατμιστή θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία
πίεσης πρότυπο PED (2014/68/ΕΕ). 

• Το εξωτερικό κέλυφος θα διαθέτει ηλεκτρική θερμική αντίσταση οδηγούμενη από θερ-
μοστάτη για αντιπαγωτική προστασία του εναλλάκτη σε θερμοκρασίες έως και -28οC. Θα είναι
καλυμμένο με μόνωση κυψελίδων πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 10 mm.

Συμπυκνωτής

 • Ο συμπυκνωτής της κάθε μονάδας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού
άνευ ραφής, εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Το στοιχείο του συμπυκνωτή έχει ενσωμα-
τωμένο κύκλωμα υπόψυξης που εξασφαλίζει την υγροποίηση του ψυκτικού μέσου και αυξάνει
την απόδοση της μονάδας χωρίς παράλληλη αύξηση της απορροφούμενης ισχύος.

 • Οι συμπυκνωτές θα έχουν δοκιμαστεί για διαρροές και θα έχουν υποστεί τεστ υπό πίεση
με ξηρό αέρα. 

• Θα διαθέτουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία.

Ανεμιστήρες 

• Οι ανεμιστήρες θα είναι αξονικοί ελικοειδείς με αεροδυναμικά πτερύγια που εξασφαλί-
ζουν υψηλή απόδοση και χαμηλή στάθμη θορύβου. Η εκροή του αέρα θα είναι κάθετη και κάθε
ανεμιστήρας θα συνδέεται απευθείας με τον κινητήρα του (IP54) με δυνατότητα λειτουργίας σε
συνθήκες από -20oC έως +65oC. 

• Οι κινητήρες του ανεμιστήρα είναι απ’ ευθείας μετάδοσης κίνησης, τριφασικοί, χαμηλού
αριθμού στροφών και με μόνιμη λίπανση των τριβέων κύλισης (ρουλεμάν), μόνωση κατηγορίας
F και εσωτερική διάταξη θερμικής προστασίας. 

• Οι ανεμιστήρες είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι και κατασκευάζονται από
υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση 
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• Οι ανεμιστήρες διαθέτουν έλεγχο προοδευτικής ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής για τα
ψυκτικά συγκροτήματα. 

• Ο έλεγχος γίνεται μέσω μιας τυπωμένης πλακέτας που βρίσκεται στον ηλεκτρικό πίνακα
της μονάδας. 

• Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται από δικτυωτό πλέγμα. 

• Οι ανεμιστήρες θα διαθέτουν προστασία υπερφόρτωσης

Ψυκτικό κύκλωμα 

Το κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά : 

 ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα οδηγούμενη από τον μικροεπεξεργαστή ελέγ-
χου της μονάδας, 

 βαλβίδες αποκοπής στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη, αισθητήρια πίεσης και
θερμοκρασίας 

  αφαιρούμενο φίλτρο-αφυγραντήρα, 

Ενσωματωμένο υδροστάσιο

- Φυγοκεντρική αντλία νερού πολλαπλών ταχυτήτων, βάσει  της απώλειας πίεσης στην
υδραυλική εγκατάσταση. 

- Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία νερού από την κυκλοφορία ακαθαρσιών. 

- Αντλία με προστασία κατά της σπηλαίωσης μέσω ενός μετασχηματιστή πίεσης ο οποίος
καταμετρά την πίεση εισερχόμενου νερού. 

-  Βαλβίδα υπερπίεσης, ρυθμισμένη στα 4 bar. 

- Θερμομόνωση και αντιπαγωτική προστασία σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -20°C, μέσω
θερμαντήρα ηλεκτρικής αντίστασης. 

Θερμοδοχείο

Στο υφιστάμενο λεβητοστάσιο θα τοποθετηθούν δύο θερμοδοχεία που θα συνδεθούν με
την συστοιχία των αντλιών θερμότητας αέρος – νερού. Τα θερμοδοχεία θα έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά 

• Ενεργειακή Απόδοση Β για θέρμανση 

• Χωρητικότητα 1.500lt

• Υλικό κατασκευής : Πολυπροπυλένιο

• Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 85oC

• Τοποθέτηση όρθιο επί δαπέδου

• Μόνωση θερμοδοχείων από αφρό πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 50mm

Πίνακας Ελέγχου 

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου (IP54) θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά και 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και θα προστατεύεται από στεγανή θύρα ασφαλείας. Θα υπάρχει επι-
πλέον χώρος για την τοποθέτηση επιπλέον ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Οι καλωδιώσεις 
έχουν γίνει σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 60204-1και τα κυκλώματα ισχύος περιλαμβάνουν 
ξεχωριστά ρελέ και διακόπτες θερμικής προστασίας για κάθε συμπιεστή και κάθε ανεμιστήρα 
του συμπυκνωτή. 

Η κάθε μονάδα θα διαθέτει πλήρες κεντρικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου, με το οποίο θα 
ορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας και θα ελέγχεται η απόδοση της μονάδας. Θα υπάρχει 
οθόνη με ενδείξεις λειτουργίας και δυνατότητα προγραμματισμού. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα BEMS.
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1.5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΆ ΣΏΜΑΤΑ ΤΎΠΟΥ LED

Γενικά

Η εργασία περιλαμβάνει αποξήλωση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων φθορίου και
πυρακτώσεως και αντικατάστασή τους από φωτιστικά τύπου LED ίδιας ή μεγαλύτερης φωτει-
νότητας. Η εγκατάσταση φωτισμού θα καλύπτει όλους τους χώρους των κτιρίων. 

Γενικές Απαιτήσεις

Οι  μέσες στάθμες φωτισμού που ελήφθησαν υπόψη ανάλογα με τις χρήσεις  του κάθε
χώρου είναι οι ακόλουθες :

• Γραφεία-αίθουσες          500 Lux

• Διάδρομοι κυκλοφορίας 200 Lux

• Χώροι υγιεινής               200 Lux  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος προτού ξεκινήσει την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών
σωμάτων, να προσκομίσει αντίστοιχες φωτοτεχνικές μελέτες με τα φωτιστικά τα οποία προ-
τείνει προς εγκατάσταση και τα οποία θα πρέπει να πληρούν κατά ελάχιστο τα αποτελέσματα
των φωτοτεχνικών μελετών που επισυνάπτονται με την παρούσα μελέτη. 

Η εγκατάσταση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς περί Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384, τις οδηγίες του ΔΕΔΗΕ και τις απαιτήσεις της υπηρε-
σίας. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE, ενώ τα προϊ -
όντα αποξηλώσεων θα απομακρυνθούν από τους χώρους και θα ανακυκλωθούν από αδειοδοτη-
μένο φορέα ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, οι οποίοι θα παραδοθούν
έτοιμοι προς χρήση, χωρίς επιπλέον μερεμέτια. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά
που πιθανόν προκληθεί από υπαιτιότητα του και θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αποκα-
τάσταση αυτής με δικά του έξοδα. 

Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών, καθώς και τη σύν-
δεση με τα υπάρχοντα καλώδια, θα χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάστα-
ση. Η ευθύνη για την ορθή και τεχνικά άρτια εκτέλεση των παραπάνω βαρύνει τον ανάδοχο.

Όπου είναι εφικτό τα φωτιστικά (μικρότερης ισχύος και υψηλότερης απόδοσης) τοποθε-
τούνται στις θέσεις που υφίστανται οι καλωδιακές αναμονές των παλιών φωτιστικών. Σε περί-
πτωση που η θέση του νέου φωτιστικού είναι διαφορετική από του παλαιού, η τροφοδοσία αυ-
τού θα γίνεται με εξωτερική εγκατάσταση με χρήση κουτιού διακλάδωσης στο σημείο της πα-
λαιάς τροφοδοσίας και καλώδιο τύπου ΝΥΜ εντός ευθύ πλαστικού σωλήνα. Η χρήση σωλήνα
σπιράλ επιτρέπεται μόνο σε σημεία αλλαγής κατευθύνσεως της γραμμής.

Σε περίπτωση προσθήκης νέου φωτιστικού η τροφοδοσία αυτού θα γίνεται από την πλη-
σιέστερη ηλεκτρική γραμμή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω.

Σε περίπτωση αποξήλωσης παλαιού φωτιστικού που στη θέση αυτή δεν τοποθετείται νέο,
το παραμένον καλώδιο θα μονωθεί μέσω κλέμμας και θα τοποθετηθεί εντός κυτίου διακλάδω-
σης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Το κουτί θα είναι κατάλληλο για εξωτερική ορατή
τοποθέτηση επίτοιχα ή υπό της οροφής αναρτώμενο. Η στήριξη και στις δύο περιπτώσεις θα γί-
νει με κατάλληλα στηρίγματα.

Στην υποχρέωση του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται οι αποκαταστάσεις όλων των μερε-
μετιών – ζημιών που θα προκληθούν κατά την αποξήλωση των παλαιών και την τοποθέτηση των
νέων φωτιστικών και η παράδοση της δομικής επιφάνειας πλήρως αποκαταστημένης (στοκάρι-
σμα, σοβάτισμα, βαφή κλπ).

Στο τελικό στάδιο του έργου και πριν την παράδοση του θα γίνει έλεγχος της ηλεκτρολο-
γικής εγκατάστασης, των ηλεκτρικών πινάκων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αυτών και η πι-
στοποίηση των παραπάνω εγκαταστάσεων (συμπλήρωση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και
δηλώσεων από αδειούχο εγκαταστάτη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το ΦΕΚ Β
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844 / 16-5-2011). Τα παραπάνω θα παραδοθούν στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο για την συ-
μπλήρωση του φακέλου του μητρώου κατασκευής του έργου. Οι επιπλέον εργασίες που πιθα-
νώς προκύψουν και είναι συναφείς με την βέλτιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων των παρα-
πάνω χώρων θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας και σύμφωνα
με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Για όλα τα φωτιστικά σώματα θα παραδοθούν πλήρη περιγραφικά φυλλάδια των κατα-
σκευαστών.

Με  το  πέρας  των  εργασιών  θα  παραδίδεται  στην  Υπηρεσία  υπογεγραμμένο  από  τον
Ανάδοχο δελτίο στο οποίο θα αναγράφεται ρητά η ποσότητα του λειτουργικού ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού (λαμπτήρες, Ballast, ντουί) που αποξηλώθηκε και παραδόθηκε στην Υπηρεσία.

Φωτιστικά Σώματα

Μεταλλικά Μέρη

Όλα τα μεταλλικά μέρη των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργα-
σία απέναντι στην σκουριά που θα περιλαμβάνει, απορρύπανση, αποβολή της σκουριάς,
και επάλειψη με ειδικό υπόστρωμα βαφής.

Η τελική βαφή θα είναι ομοιόμορφη χωρίς ελαττώματα ή ξένα σώματα και θα έχει ψηθεί σε
φούρνο.

Το εσωτερικό των φωτιστικών σωμάτων θα έχει λευκό χρώμα με συντελεστή ανακλάσεως
τουλάχιστον 80%.

Καλύμματα

Τα γυάλινα καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι μονοκόμματα (χωρίς ραφές) και
κατασκευασμένα από διαφανές γυαλί με διαπερατότητα πάνω από 90%.

Τα γυάλινα καλύμματα επίσης πρέπει να αντέχουν σε απότομες διακυμάνσεις της θερμο-
κρασίας (π.χ. διαβροχή κατά την διάρκεια της λειτουργίας) και σε άλλες θερμικές ή μηχανι-
κές καταπονήσεις.

Τα πλαστικά καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων θα είναι επίσης μονοκόμματα και κατα-
σκευασμένα από διαφανές ή αδιαφανές γαλακτόχρωμο ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστι-
κό με διαπερατότητα πάνω από 90% (για τα διαφανή καλύμματα) χωρίς φυσαλίδες ή γραμ-
μές  ή  άλλα  ελαττώματα.  Τα  πλαστικά  καλύμματα δεν  πρέπει  να  υφίστανται  παραμορ-
φώσεις ή αλλοιώσεις (κιτρίνισμα) ούτε από την θερμότητα ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες
του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού.
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Φωτιστικό σώμα τύπου Α1

Σκαρίφημα

Προδιαγραφή 

Είδος - Μορφή 

Φωτιστικό σώμα τετράγωνου σχήματος, λαμπτήρων τεχνολογίας LED, κατάλληλο για ανάρ-
τηση, βαθμού προστασίας IP 40. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις

Ενδ. διαστάσεων 595mmx595mmx35mm  με λαμπτήρα LED ισχύος 35,5 W  

Υλικό Κατασκευής  

Περίβλημα από αλουμίνιο, πλαίσιο επίσης από αλουμίνιο και ενσωματωμένο τροφοδοτικό. 

Οπτικό Σύστημα 

Κάλυμμα από ανθεκτικό πρισματικό πλαστικό, που διαχέει φως.
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Φωτιστικό Σώμα τύπου Α2

Σκαρίφημα

Προδιαγραφή

Είδος - Μορφή 

Φωτιστικό σώμα κυκλικού σχήματος, λαμπτήρων τεχνολογίας LED, κατάλληλο για ανάρτη-
ση, βαθμού προστασίας IP 20. 

Ενδεικτικές Διαστάσεις

Ενδ. διαστάσεων 225mmx210mmx30mm  με λαμπτήρα LED ισχύος 18 W  

Υλικό Κατασκευής  

Περίβλημα από αλουμίνιο, πλαίσιο επίσης από αλουμίνιο και ενσωματωμένο τροφοδοτικό. 

Οπτικό Σύστημα 

Κάλυμμα από ανθεκτικό πρισματικό πλαστικό, που διαχέει φως.

1.6 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ
Πλαίσια

Στα  δώματα των  κτιρίων  θα  εγκατασταθούν  φωτοβολταϊκά  πλαίσια  (panels)  συνολικής
ωφέλιμης ισχύος ανάλογες με τις ανάγκες του κάθε κτιρίου, για σύνδεση στο δίκτυο του
ΔΕΔΔΗΕ με τη μορφή του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering). Ο τύπος των φωτο-
βολταϊκών θα είναι μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Τα Φ/Β πλαίσια σε
κάθε κτίριο θα πρέπει να είναι όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος, θα πρέπει να έχουν όλα
ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. Κάθε πλαίσιο θα έχει ενδεικτική ονομαστική ισχύ
280  Wp  σε  τυποποιημένες  συνθήκες  ελέγχου,  δηλαδή  ένταση  ηλιακής  ακτινοβολίας
1000W/m2, θερμοκρασία 25°C, και μάζα αέρα (ΑΜ) 1,5.

Οι διαστάσεις των πλαισίων θα είναι  περίπου 1650 mm x 990 mm, ενώ οι  κυψέλες θα
εγκλείονται σε προφίλ αλουμινίου για περιορισμό του συνολικού βάρους. Όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των πλαισίων θα έχουν μετρηθεί βάσει των διεθνών προτύπων. O αριθμός
και οι διαστάσεις των ΦΒ πλαισίων εξαρτάται από το μοντέλο και τον κατασκευαστή που θα
επιλέξει ο ανάδοχος. 

Ωστόσο, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι εξαίρετης ποιότητας κατασκευής ως προς την προστασία έναντι υγρασίας και
με πάχος γυαλιού ≥3mm.
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Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι όλα της ίδιας ονομαστικής και θα έχουν όλα ακριβώς τις ίδιες
γεωμετρικές διαστάσεις.
Τα Φ/Β πλαίσια θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (ή αντίστοιχες) πιστοποιη-
μένες από αναγνωρισμένο φορέα:
Mechanical Stability - IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline
silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules [1993-04].
Electrical - TUV Spec ΤΖΕ/2.572.09 "Safety Class II Test on Photovoltaic (PV) Modules"
IEC 61730 ή αντίστοιχο.
Τα Φ/Β πλαίσια θα διαθέτουν "Declaration of conformity CE"  του κατασκευαστή σύμ-
φωνα με την οδηγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC  ή 89/336/EC) "Electromagnetic Com-
patibility Directive" και την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low Voltage Direc-
tive".
Τα Φ/Β πλαίσια θα διαθέτουν διόδους παράκαμψης (by-pass diodes).
Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα Φ/Β Πλαίσια θα πρέπει συνοδεύονται
από Flash Reports όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως θα μετράτε για
το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – bar code)
πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους.
Θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  εργοστασιακή  εγγύηση  προϊόντος  τουλάχιστον  10
ετών και εργοστασιακή εγγύηση απόδοσης τουλάχιστον 25 ετών.

Βάσεις στήριξης

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εγκατασταθούν επάνω σε κατάλληλες βάσεις αλουμινίου.

Για την μελέτη των συστημάτων στήριξης πρέπει να θεωρηθούν τα μόνιμα φορτία, οι θερ-
μοκρασιακές μεταβολές, το φορτίο χιονιού και το φορτίο ανέμου σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1. Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δυναμικά φορτία όπως προκύ-
πτουν βάση του φάσματος σχεδιασμού του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού
2000 (ΕΑΚ-2000) με τις συμπληρώσεις του 2003.

Θα πρέπει στη φάση του σχεδιασμού και της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης και
των Φ/Β Πλαισίων να ληφθεί μέριμνα για τη συμβατότητα των διαφόρων υλικών του εξο-
πλισμού  αυτού  (Φ/Β  Πλαίσια,  συστήματα  στήριξης,  μηχανικές  συνδέσεις  μεταξύ  τους,
κ.λπ.), ώστε να μην εμφανίζονται ηλεκτροχημικές διαβρώσεις καθώς και τη χρήση κατάλ-
ληλων υλικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων (χρή-
ση διμεταλλικών επαφών, κατάλληλες βίδες, κ.λπ.).

Η πάκτωση των καθέτων δοκών του συστήματος στήριξης θα γίνει στο δώμα με ειδικά τε-
μάχια και εκτός της συνολικής στεγανοποίησης που θα γίνει στο δώμα θα υπάρξει ειδική
μέριμνα τοπικά στα σημεία που θα πραγματοποιηθούν οπές για τη στήριξη, με ειδικές
ρητίνες στεγάνωσης εσωτερικά και ειδική ασφαλτική μαστίχη εξωτερικά, στα σημεία
εφαρμογής του μεταλλικού σκελετού με το δώμα.

Η στήριξη του παρελκόμενου εξοπλισμού (inverter, πινάκων κ.τ.λ.) θα γίνει στο φέροντα
οργανισμό του σκελετού.

Τα συστήματα στήριξης πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ και να συνοδεύο-
νται από τις παρακάτω εγγυήσεις:

• Εγγύηση στατικής επάρκειας.

• Εγγύηση έναντι διάβρωσης κατ’ ελάχιστο για 20 έτη.

Καλώδια DC

Όλες οι καλωδιώσεις που θα αναχωρούν από τα ΦΒ πλαίσια, θα διαθέτουν προδιαγραφές
καταλληλότητας τόσο για την μέγιστη τάση του συστήματος όσο και για συνεχή έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία.
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Καλωδιώσεις και οδεύσεις καλωδίων

Οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις του δικτύου Φ/Β θα είναι σύμφωνες με τα πρότυπα:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 - χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 - πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 - εσχάρες και σκάλες καλωδίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 - αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μελέτη με τη διαστασιολόγηση και την όδευση
των καλωδίων του συστήματος που προτείνει.

Η διαστασιολόγηση και ο υπολογισμός των επιμέρους διατομών θα γίνει σύμφωνα με τα
πρότυπα:

• IEC 60229

• IEC 60304

• IEEE Std 1242-1999- IEC 60287-2-2.

Γενικά η συνδεσμολογία της Φ/Β εγκατάστασης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 60364-7-72.

Για τη μελέτη των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη τα υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:

• Μέγιστο ρεύμα φόρτισης – λειτουργίας του καλωδίου.

• Θερμοκρασιακές συνθήκες της εγκατάστασης.

• Ρεύματα βραχυκύκλωσης.

• Αντίστασης καλωδίου για τον υπολογισμό της πτώσης τάσης.

Επιπρόσθετα, η διαστασιολόγηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε σύστημα διανομής
δεν ξεπερνάει το 1% των απωλειών, όπως αυτό προδιαγράφεται στους κανονισμούς.

Ο  ανάδοχος  θα  καταθέσει  τα  ανάλογα  τεχνικά  σχέδια  (μονογραμμικό  ηλεκτρολογικό
σχέδιο, κάτοψη στέγης ή δώματος με θέσεις εξοπλισμού και συνδέσεις όπου θα απεικονίζο-
νται και οι οδεύσεις των καλωδιώσεων, τα συστήματα στήριξης-στερέωσης των Φ/Β πλαι-
σίων που θα χρησιμοποιηθούν), υπογεγραμμένα από μηχανικό ανάλογης ειδικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του προτεινόμενου εξοπλι-
σμού, ώστε να διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες. O ανάδοχος ανάλογα με τα ΦΒ πλαί-
σια και inverter τα οποία θα επιλέξει, που θα πληρούν τις προαναφερθείσες προδιαγρα-
φές, θα πρέπει να προχωρήσει σε διαστασιολόγηση σύμφωνα το λογισμικό του κατασκευα-
στή του inverter.

Αντιστροφείς Ισχύος (Inverters)

Οι αντιστροφείς θα είναι τριφασικοί, τύπου ”string inverter”, δηλαδή θα συνδέουν τμήματα
του Φ/Β συστήματος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότη-
τας) IP65για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση).

Θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες από τη ΔΕΗ ασφάλειες για την εγκατάσταση και τη λει-
τουργία τους στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα είναι πλήρως συμβατοί με τους σχετικούς κανο-
νισμούς.

Θα έχουν ενσωματωμένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόμων ορίου τάσης, ορίου συχνότητας,
ασυμμετρίας τάσης και υπερέντασης ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν προστασία έναντι του
φαινομένου της νησιδοποίησης, δηλαδή θα διακόπτουν αυτόματα τη λειτουργία τους σε πε-
ρίπτωση διακοπής του δικτύου.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

DIN VDE V 0126-1-1
CE.

Επιπλέον, οι αντιστροφείς θα έχουν τις εξής παραμέτρους δικτύου:
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Εύρος τάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος: +15% έως –20% επί της ον/κής (230 V).
Περιοχή συχνοτήτων εναλλασσόμενου ρεύματος: ±0,5% Ηz της ονομαστικής (50Ηz).
Συντελεστής παραμόρφωσης ρεύματος: < 4%.
DC-Current Injection: < 0,5 % του ονομαστικού ρεύματος.

Τέλος, θα πρέπει  να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο 5ετή εγγύηση προϊόντος με δυνατότητα
επέκτασης μέχρι 20 χρόνια.

Γείωση Συστήματος και Αντικεραυνική Προστασία

Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων) θα είναι σύμφωνη με το
πρότυπο IEC (ΕΝ) 62305 - 3 για Επίπεδο Προστασίας III. Για την κατασκευή της γείωσης στο
κτίριο  (σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  ικανοποιητική  υφιστάμενη)  θα  τοποθετηθεί  μο-
νόκλωνος μονωμένος χαλκός 25mm2. Οι συνδέσεις των αγωγών μεταξύ τους θα υλοποιη-
θούν με συνδέσμους πρέσας.

Οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν στην ισοδυναμική προστασία των μεταλλικών βάσεων
των φωτοβολταϊκών κυψελών θα είναι σε σύστημα γείωσης εντός εδάφους ή στην υπάρ-
χουσα θεμελιακή γείωση.

Οι συνδέσεις των βάσεων με τον αγωγό θα υλοποιηθούν με τη χρήση συνδέσμων τύπου (Η)
6- 10mm St/Zn. Επιπλέον δεν πρέπει ο αγωγός ισοδυναμικής προστασίας να συνδεθεί άμε-
σα εκτός εδάφους με αγωγό γείωσης κάποιας ακίδας. Τέλος, έχει υπολογιστεί και ισοδυνα-
μικός ζυγός για γειώσεις στο εσωτερικό του πίνακα Χ.Τ.

Οι συνδέσεις μεταξύ των υλικών γείωσης και των υπολοίπων αγωγών θα γίνουν με συν-
δέσμους που διαθέτουν κοχλίες και βίδες πιστοποιημένης ικανότητας απαγωγής 100 kΑ
10/350μsec.

Για την αντικεραυνική προστασία των υποπινάκων εναλλασσόμενου ρεύματος απαιτείται η
τοποθέτηση μιας διάταξης παράλληλα από τις φάσεις και τον ουδέτερο έναντι γείωσης. Η
διάταξη απάγει έμμεσα κεραυνικά πλήγματα από το δίκτυο του εναλλασσόμενου ρεύματος
μέχρι 40 kA τουλάχιστον κυματομορφής 8/20μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση ≤1,25kV.
Η διάταξη θα φέρει τα σήματα ποιότητος των ανεξάρτητων εργαστηρίων (πχ. ΚΕΜΑ, VDE,
UL, VDS, κλπ) περί ελέγχου της διάταξης σύμφωνα με τα πρότυπα και τα αναφερόμενα από
τον κατασκευαστή τεχνικά χαρακτηριστικά.

Για την προστασία των αναστροφέων από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα,
θα τοποθετηθούν στους πίνακες παραλληλισμού των σειρών των Φ/Β πριν τους αναστρο-
φείς, μιας διπολικής διάταξης παράλληλα από το θετικό και τον αρνητικό πόλο έναντι γείω-
σης. Η διάταξη απάγει έμμεσα κεραυνικά πλήγματα από το δίκτυο του συνεχούς ρεύματος
μέχρι 20 kA τουλάχιστον κυματομορφής 8/20μsec αφήνοντας παραμένουσα τάση ≤3,5kV
και φέρει ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας από βραχυκυκλώματα (ασφάλεια τήξεως και
νέα διάταξη απόζευξης).

Λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς σχετι-
κά με τις αρμονικές και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την Ελληνική νομοθεσία και
τους σχετικούς κανονισμούς(ΕΛΟΤ HD 384) καθώς και με τους κανονισμούς της ΔΕΗ σχετικά
με την ποιότητα του παρεχόμενου ρεύματος. Η διαστασιολόγηση των διατομών των καλω-
δίων AC μελετάται με κύριο γνώμονα να ελαχιστοποιούνται οι ωμικές απώλειες.

Πριν  από  τους  αναστροφείς  φωτοβολταϊκών τοποθετείται  πίνακας  DC  ανά αναστροφέα
στον οποίο συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες του που περιλαμβάνει:

Ασφαλειοθήκη

Απαγωγούς υπερτάσεων

Διακόπτη φορτίου
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Κατόπιν των αναστροφέων, οι αναστροφείς ομαδοποιούνται σε πίνακα AC, ο οποίος περι-
λαμβάνει:

WL αυτόματη ασφάλεια

Απαγωγό υπερτάσεων

Διακόπτης διαφυγής ρεύματος

Τα κιβώτια πινάκων θα πρέπει να καλύπτουν την Προδιαγραφή IP 65 για χρήση σε εξωτερι-
κό χώρο.

Σύστημα Α   ̟ ποθήκευσης Δεδομένων  

Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των δεδομένων ηλεκτρικής παραγωγής της
εγκατάστασης και σύνδεσή της με το σύστημα BEMS

Επιπλέον υποχρεώσεις Αναδόχου

Η υποχρέωση  της  Υπηρεσίας  περιορίζεται  μόνο  στην  υπογραφή των  απαιτούμενων εγ-
γράφων.  Το κόστος σύνδεσης που θα χρεωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ για την διασύνδεση,
αδειοδότηση, υπογραφή σύμβασης πώλησης καταβάλλεται άμεσα από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της αίτησης σύνδεσης, το μονογραμμικό
ηλεκτρολογικό σχέδιο,  την κάτοψη του χώρου εγκατάστασης  όπου θα αποτυπώνεται  η
ακριβής θέση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, την παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων των
αντιστροφέων και των φωτοβολταϊκών στοιχείων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολο-
γητικό απαιτηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη εγκατάσταση των
μετρητών ενέργειας για το ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔ-
ΔΗΕ. 

Επίσης από τον Ανάδοχο αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εγκατα-
στάσεων ή μετά την αποπεράτωσή τους να εκτελέσει - παρουσία της Υπηρεσίας - τις διάφο-
ρες δοκιμές και να συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα όπως από την μελέτη, την Τ.Π. και
τους κανονισμούς προβλέπονται. Οι δοκιμές αυτές θα επαναληφθούν και κατά την παραλα-
βή, αν αυτό απαιτηθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τους τελικούς χρήστες του
κτιρίου για τη λειτουργία του συστήματος. 

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει μελέτη αξιολόγησης σχεδιασμού και μελέτη
ενεργειακής απόδοσης του συστήματος της εγκατάστασης του με εξειδικευμένο λογισμικό η
οποία θα εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών.

Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση όλων των Η/Μ εργασιών - ακόμη και αν δεν
περιγράφεται παραπάνω αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδια-
γραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα. 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει το φωτοβολταϊκό σύστημα σε πλήρη λειτουργία και με την
σχετική αδειοδότηση.

1.7 ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΊΟΥ
Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική, παρέμβαση για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτι-
κότητας  των κτιρίων  είναι  η  εγκατάσταση Συστήματος  Ενεργειακής  Διαχείρισης  Κτιρίου
(BEMS). Η εγκατάσταση συστήματος BEMS έχει σκοπό την επιτήρηση και τον αυτόματο έλεγ-
χο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμι-
ση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα κε-
ντρικό σταθμό ελέγχου. Ένα πλήρες σύστημα BEMS παρακολουθεί τις ενεργειακές κατανα-
λώσεις ενός κτιρίου, ώστε όταν αυτές ξεπεράσουν προκαθορισμένα όρια ή όταν λειτουρ-
γούν πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου, το σύστημα επεμβαίνει στην λειτουργία των
ενεργοβόρων συστημάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη λειτουρ-
γία του κτιρίου συνολικά. Η αποδοτικότητα της εφαρμογής ενός συστήματος BEMS είναι πια
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αποδεδειγμένη στην πράξη και για το λόγο αυτό τα κτίρια τριτογενούς τομέα που κατα-
σκευάζονται τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν στις Η/Μ εγκαταστάσεις τους ένα αντί-
στοιχο σύστημα. 

Προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος BEMS με ανοιχτή αρχιτεκτονική διασύνδεσης, το
οποίο θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των ενεργειακών καταναλώσεων, με κύρια
αποστολή  του,  να  παρακολουθεί  την  ενεργειακή  απόδοση  του  κάθε  κτιρίου  σε  βάθος
χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

 

Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας

Θα εγκατασταθούν μονοφασικοί ή τριφασικοί ηλεκτρονικοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας,
τύπου ράγας, στον υφιστάμενο ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης του κτιρίου για τη συνολι-
κή ηλεκτρική κατανάλωση του κτιρίου. Ένας ανάλογος μετρητής θα τοποθετηθεί στο πίνα-
κα της κάθε αντλίας θερμότητας για μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η
κάθε αντλία.

Επίσης για την μέτρηση της παραγομένης ενέργεια από το κάθε ΦΒ σύστημα θα τοποθετη-
θεί ένας μετρητή ανά ΦΒ σύστημα. Ο Ανάδοχος δύναται αντί εγκατάστασης μετρητή για την
μέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, να αξιοποιεί τη δυνατότητα απομακρυ-
σμένης λήψης δεδομένων από τους inverter, εφόσον είναι εφικτό.

Οι ως άνω μετρητές θα μετράνε ενέργεια (kWh). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος
χώρος στους υφιστάμενους πίνακες, οι μετρητές θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα εξωτερικά
στεγανά μεταλλικά ερμάρια, πλησίον των ηλεκτρικών πινάκων. Επιπλέον, αν απαιτηθεί
τροποποίηση των υπαρχόντων το κόστος βαραίνει τον Ανάδοχο.

Θερμιδόμετρα

Σε κάθε συστοιχία αντλιών θερμότητας αέρος-νερού θα τοποθετηθεί τουλάχιστον ένας θερ-
μιδομετρητής,  κατάλληλης  παροχής,  στην προσαγωγή, προκειμένου να καταγράφεται  η
ωφέλιμη θερμότητα. Τα θερμιδόμετρα θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα κατα-
γραφικά μετρήσεων για απομακρυσμένη λήψη των δεδομένων.

Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου 

 Στο κτίριο θα εγκατασταθούν τα αναγκαία Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ). Τα ΑΚΕ
θα είναι μεταλλικά ερμάρια με τον αναγκαίο εξοπλισμό όπως ελεγκτές (controllers) και υλι-
κό επικοινωνίας (modules) με το σύνολο των μετρητών, αισθητήρων και λοιπών περιφε-
ρειακών. Το υλικό των ΑΚΕ θα ελέγχει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα συλλέγει
τις ενδείξεις των οργάνων και θα τις αποθηκεύει ενδιάμεσα στους ελεγκτές. Η τελική απο-
θήκευση θα γίνεται μέσω του λογισμικού του BEMS σε βάσεις δεδομένων (SQL) στον δίσκο
του υπολογιστή. Η διασύνδεση των μετρητών με τα ΑΚΕ θα γίνεται μέσω κατάλληλης καλω-
δίωσης ή άλλης επικοινωνίας (π.χ. καλώδιο UTP cat6 4’’,  RS485 κτλ), συμβατής με τον
τρόπο επικοινωνίας (RTU,  TCP/IP) και το πρωτόκολλο επικοινωνίας (Modbus,  Mbus κοκ)
της κάθε συσκευής. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης αισθητήρων με αναλογι-
κές εισόδους όπως π.χ. θερμόμετρα, ανεμόμετρα, αισθητήρες ηλιακής ακτινοβολίας, θερμι-
δομετρητές.

Για να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συλλογή των δεδομένων και η ρύθμισή των καταγρα-
φικών από το κεντρικό σημείο ελέγχου, τα καταγραφικά θα επικοινωνούν προς το κεντρικό
σύστημα ελέγχου μέσω του δικτύου Ethernet του κάθε κτιρίου ή μέσω ασύρματου δικτύου
WiFi,  ανάλογα με την  διαθεσιμότητα στον χώρο εγκατάστασης.  Σε  περίπτωση που δεν
υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση προς το Διαδίκτυο, θα πρέπει να διατίθεται έκδοση καταγρα-
φικών με GPRS/4G για πρόσβαση μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
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Κεντρικό σύστημα διαχείρισης

 Ο τελικός διαχειριστής του συστήματος θα έχει πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα διαχείρι-
σης (ενεργειακός server), το οποίο θα έχει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τα
καταγραφικά που θα έχουν εγκατασταθεί στο κάθε κτίριο. Μέσω του κεντρικού συστήμα-
τος, ο διαχειριστής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο των κτιρίων. 

Για το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος θα έχει
την ευθύνη της διαχείρισης των συστημάτων BEMS των κτιρίων, πέραν του Αναδόχου,
θα μπορεί να έχει πρόσβαση απομακρυσμένα, με τους κατάλληλους κωδικούς η Ανα-
θέτουσα Αρχή και τυχόν Ανεξάρτητος Τρίτος τον οποίο θα ορίσει ο Δήμος.

Για το λόγο αυτό προβλέπεται κεντρικός Server, με κατάλληλο λογισμικό ενεργειακής πα-
ρακολούθησης  (software)  και  αντίστοιχη χρήση SQL βάσης  δεδομένων, τις  απαραίτητες
άδειες λειτουργίας και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λειτουργία του συστήματος
(hardware), που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο εντός κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής,
που θα επιλεγεί από τους αρμόδιους της Υπηρεσίας ώστε να παρακολουθείται η 24ωρη λει-
τουργία του από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Θα πρέπει να υπάρχει λογισμικό οπτικοποίησης από το οποίο ο χρήστης θα μπορεί, μέσω
του προσωπικού του υπολογιστή, να μπαίνει στον Server σε περιβάλλον web και να έχει
πρόσβαση στα ενεργειακά δεδομένα που έχουν καταγραφεί και με δυνατότητα real time
ελέγχου. Το σύστημα θα έχει  την δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων, ανάκτησής
τους και προβολής τους σε πίνακες ή διαγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
Θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής εξειδικευμένων αναφορών που μπορούν να διαμορφω-
θούν απόλυτα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Ακόμη, το σύστημα θα δίνει την δυ-
νατότητα ειδοποιήσεων/ συναγερμών του χρήστη όταν κάποια ή κάποιες καταναλώσεις ξε-
περάσουν ένα προκαθορισμένο όριο. Μέσω προγραμματισμού θα μπορεί ο χρήστης, να ορί-
σει κάποια φορτία ως μη κρίσιμα και με κατάλληλη προσθήκη εξαρτημάτων (ρελέ), να τα
κλείνει σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες ή σύμφωνα με άλλα κριτήρια (μέγιστη ισχύς, εξω-
τερικές θερμοκρασίες κ.λπ.). 

Η πλατφόρμα λογισμικού θα πρέπει να παρέχει μια διαδραστική εφαρμογή αναφορών που
θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν, να τροποποιούν, να αποθηκεύουν και να δια-
χειρίζονται αναφορές βάσει πρότυπων αναφορών. 

Τέλος, ο Server θα δίνει την δυνατότητα σύγκρισης μετρήσεων μεταξύ φορτίων, δημιουργί-
ας ιστορικής βάσης δεδομένων καθώς και την πρόβλεψη μελλοντικών καταναλώσεων σύμ-
φωνα με τα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα με βάση αλγορίθμους που μπορούν να διαμορφω-
θούν από το χρήστη.

Για όλα τα παραπάνω, σημαντικό είναι το λογισμικό να διαθέτει μια δυναμική πλατφόρμα
ενεργειακής παρακολούθησης.

Αισθητήρες

Θα απαιτηθούν αισθητήρες για την καταγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών συνθήκων
ώστε να μπορεί να γίνει συσχέτιση με τις μετρήσεις των καταναλώσεων. Συγκεκριμένα,
απαιτείται η μέτρηση εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας, ηλιακής ακτινο-
βολίας. Θα απαιτηθούν 2 αισθητήρες εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας και ένας αι-
σθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας, όπως απεικονίζονται και στο διάγραμμα. Επίσης θα
απαιτηθούν αισθητήρες φυσικού φωτισμού σε κάθε κοινόχρηστο χώρο και αισθητήρες πα-
ρουσίας κίνησης στα WC.
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Καλωδιώσεις

 

     : Επιτρέπεται 

Ο  : Απαγορεύεται 

--    : Δεν γίνεται, δεν χρειάζεται

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού του συστήματος σε ημερησία, εβδο-
μαδιαία και ετήσια βάση, µε διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας καθημερινών / αργιών.
Ειδικά προγράμματα λειτουργίας θα αναλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης
ενέργειας, την κυκλική εναλλαγή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τη βέλτιστη εκκίνηση,
παύση της εγκαταστάσεως, προκειμένου να διατηρηθούν οι απαραίτητες θερμοκρασιακές
συνθήκες. Δυνατότητα Καταγραφής ωρών λειτουργίας της ηλεκτρικής και της θερμικής κα-
τανάλωσης, έτσι ώστε να γίνουν νέες στοχευµένες δράσεις εξοικονόμησης. Εποπτεία της
ομαλής  λειτουργίας  των  τρίτων  συστημάτων,  αναγγελία  και  καταγραφή  ενδεχόμενης
βλάβης.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υποβάλει σχετική μελέτη µε το σύστημα που προτείνει και να
προμηθεύσει και να εγκαταστήσει παντός είδους υλικά καλώδια αισθητήρια, που θα απαι-
τηθούν.  Ο χειριστής του συστήματος θα πρέπει  να έχει  την δυνατότητα σε πραγματικό
χρόνο να προβεί σε άμεση λήψη αποφάσεων και ενεργειών, για όλο το κτίριο. Οι ενέργειες
αυτές μπορεί να είναι προκαθορισμένες στο κεντρικό σύστημα ελέγχου ή να λαμβάνονται
στιγμιαία από τον χειριστή του συστήματος, μετά από κατάλληλες ενδείξεις από το κομμάτι
εποπτείας (π.χ. περίπτωση βλάβης). Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα για συ-
γκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (ημέρα,
εβδομάδα, μήνα, χρόνο), ώστε να ληφθούν οι βέλτιστες αποφάσεις για την λειτουργία του
κτιρίου. Να ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου, κάτι που επιταχύνεται µε την
συνεχή παρακολούθηση όλων των εγκαταστάσεων. Να δίνει στοιχεία για τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων µε πληροφορίες για πιθανές βλάβες.

Στα πλαίσια της εφαρμογής συστήματος (BEMS) θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο του
κάθε κτιρίου, πιθανότατα κοντά στην κεντρική είσοδο, σημείο πληροφόρησης του κοι-
νού. Μέσα από οθόνες οπτικής απεικόνισης και γραφήματα θα παρέχεται ενημέρωση
στο προσωπικό, στους χρήστες αλλά και τους επισκέπτες του κτιρίου σχετικά με τις
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επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν, την επιτευχθείσα εξοι-
κονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2. Για τον λόγο αυτό, το λογισμικό
θα περιλαμβάνει μια διαδραστική web based εφαρμογή, η οποία θα παρέχει αυτόματες ενη-
μερώσεις στον πίνακα ελέγχου, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν όχι μόνο δεδομένα
ενέργειας και ισχύος, αλλά και νερό, αέρα, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό και ατμό (WAGES) δε-
δομένα απόδοσης, εικόνες και περιεχόμενο από οποιαδήποτε προσβάσιμη διεύθυνση URL.
Το λογισμικό θα υποστηρίζει οθόνες προβολής (kiosk) με επιμέρους dashboards και παρου-
σιάσεις διαφανειών, ώστε να εκτελούνται σε λειτουργία χωρίς παρακολούθηση και να με-
τακινούνται μέσω καθορισμένων πινάκων ελέγχου σε ένα ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα.

Οποιαδήποτε προβολή διαφανειών μπορεί να δημιουργηθεί και να ρυθμιστεί ώστε να εμφα-
νίζεται σε οποιονδήποτε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το λο-
γισμικό θα περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη με πίνακες ελέγχου (dashboards) εξειδικευμένους
στην προβολή της ενεργειακής χρήσης. Αυτοί είναι διαγράμματα σύγκρισης κατανάλωσης
μεταξύ δύο περιόδων, διαγράμματα Pareto, Heat Maps και διαγράμματα Sankey.

O ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη προμήθεια, εγκατάσταση, μεταφορά στον τόπο του έρ-
γου, τις δοκιμές, τις καλωδιώσεις και τα υλικά όδευσης τους, την σύνδεση με το ηλεκτρικό
δίκτυο του κτιρίου, τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα απαιτηθούν και η παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ο προγραμματισμός του συστή-
ματος και η σύνδεση του υφισταμένου και νέου Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει :

• Πλήρη κατάλογο των υλικών των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπου θα υπο-
δεικνύεται η ποσότητα, η μάρκα.

• Ακολουθία των λειτουργιών για κάθε σύστημα που βρίσκεται υπό έλεγχο. Αυτή η ακο-
λουθία θα καθορίζεται για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου που παρέχεται για αυτό το
έργο.

• Έγχρωμες  εκτυπώσεις  δειγμάτων  γραφικών  για  κάθε  εξάρτημα  και  εφαρμογή  μέσα
στους σκοπούς του έργου.

• Σχέδιο της αρχιτεκτονικής του συστήματος το οποίο θα εμφανίζει τη διαμόρφωση του
συστήματος, τη θέση των διατάξεων, τις διευθύνσεις και την καλωδίωση.

• Σχέδιο του έργου που υποδεικνύει τις κύριες φάσεις εφαρμογής και τα κομβικά σημεία.

• Λεπτομερή διαγράμματα καλωδίωσης τα οποία εμφανίζουν όλες τις απαιτούμενες συν-
δέσεις στην εγκατάσταση. Οι αριθμοί των ακροδεκτών πρέπει να σημειώνονται με ευκρί-
νεια.

• Λίστα σημείων και τα προτεινόμενα ονόματα σημείων.

• Έντυπα δεδομένων για Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου.

• Έντυπα δεδομένων για Ελεγκτές.

• Έντυπα Δεδομένων για Βοηθητικές Συσκευές Ελέγχου.

• Παροχή μίας Δήλωσης Συμμόρφωσης Εγκατάστασης Προϊόντος .

• Εγχειρίδιο Χρήστη για το Σταθμό Εργασίας Χειριστή.
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1.8 ΛΟΙΠΑ 

Για το σύνολο των παρεμβάσεων ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πλήρη, έγκυρη
και έγκαιρη διαδικασία εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων, νομιμοποιήσεων, έκδοσης απαιτού-
μενων πιστοποιητικών, όπως και όπου απαιτούνται βάσει εγκεκριμένων μελετών και
των απαιτήσεων των δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, πάντα σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία, τη μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Πλήρης εργασία ελέγχου γειώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων και καλής λειτουργίας αυτών, κα-
θώς και  έκδοση σχετικών πιστοποιητικών βεβαίωσης της καλής λειτουργίας των Η/Μ
εγκαταστάσεων.

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 φο-
ρέα/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 Υπηρε-
σία και κατόπιν σύμφωνης γνώμης αυτής.

Σε ότι αφορά τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) και για το χρόνο υποχρεωτι-
κής συντήρησης του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τουλάχιστον σε μηνιαία
βάση την ορθή λειτουργία του συστήματος BEMS μέσω της απομακρυσμένης πλατφόρμας.
Αν διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων ή και
οποιαδήποτε  δυσλειτουργία  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ελέγξει  και  να  αποκαταστήσει  τη
βλάβη.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκμάθηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης στους
υπεύθυνους/χειριστές έκαστου κτιρίου και του τελικού υπεύθυνου/διαχειριστή του συ-
στήματος, αμέσως μετά την εγκατάσταση όλων των συστημάτων και την έναρξη λειτουργί-
ας τους. Ενα αντίστοιχο πρόγραμμα εκμάθησης/ενημέρωσης θα επαναληφθεί και αμέσως
πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Το πρόγραμμα εκμάθησης και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του θα οριστούν από κοινού με
την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο.

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021

οι συντάκτες ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
η Πρ/μένη του Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής ΤΥΔΑΑΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΟΣ
μηχανολόγος μηχανικός

Ι. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός
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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) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 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.
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.



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
Το αντικείμενο του Αναδόχου είναι η σύμβαση με τίτλο: «Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση
τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων ».
Αφορά την  ενεργειακή αναβάθμιση 4 σχολικών κτιρίων,  των 2ο,  3ο Γυμνάσιο  & 1ο,  2ο ΓΕΛ Αγ.
Αναργύρων,  μέσω  της  εφαρμογής  Μέτρων  Βελτίωσης  της  Ενεργειακής  Απόδοσης  και  τοπικής
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 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  και  τις  τυχόν
απολογιστικές εργασίες.

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



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 μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15)
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 του Ν. 4412/16.

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 του Ν. 4412/16.

2.4  Διάρκεια της σύμβασης - Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  επτά  (7)  μήνες και  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της

σύμβασης.  (Οι  μήνες  νοούνται  πάντοτε  σύμφωνα με την ημερολογιακή διαδοχή των ημερών)
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  εκτέλεσης  της  σύμβασης  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
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  τρία (3) έτη από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή.

6. Κατά τον χρόνο εγγύησης και  υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος θα έχει  την ευθύνη της
διαχείρισης των συστημάτων BEMS των κτιρίων, σύμφωνα και με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της Σύμβασης. 

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. Πριν  την  οριστική  παραλαβή ο  ανάδοχος  θα  επαναλάβει  το  πρόγραμμα

εκμάθησης/ενημέρωσης του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης στους υπεύθυνους/χειριστές
έκαστου κτιρίου και του τελικού υπεύθυνου/διαχειριστή του συστήματος.

3. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
4. 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. 

5. 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. 

6. 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 Κυρίου του Έργου (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
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 του έργου.
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 π.χ. 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.

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  όπου προβλέπεται 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.

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, όπου προβλέπεται Γ.Ε. &Ο.Ε.,

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
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. 4 του
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και 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 72 παρ. 1.β του Ν.4412/16) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%)  επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

3. Σύμφωνα με την παρ. 4 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.



4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.11
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. 14 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 6Α 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 6Β Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 
1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν4412/2016, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίω-
σης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

2.  Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-
κού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποια-
δήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και 
να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκε-
κριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκ-
πτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υπο-
βάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)

4. Σε κάθε περίπτωση οι όροι υποκατάστασης του αναδόχου κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθε-
τικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

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 (εάν και εφόσον απαιτείται)
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.

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 (εάν και εφόσον απαιτείται)
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,
επιιστρώσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις 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. (εάν και εφόσον απαιτείται)

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
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. 

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.

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.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των
κτηρίων ή λοιπών εγκαταστάσεων του έργου (όπου απαιτείται τέτοια σύνδεση) με τα δίκτυα των
Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕκλπ.). Η δαπάνη των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων καταβάλλεται
από  τον   ανάδοχο  μέσα  σε  δέκα  πέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  του
λογαριασμού της αντιστοίχου δημόσιας επιχείρησης και αποδίδεται σε αυτόν από τον εργοδότη σε
επόμενο λογαριασμό, μετά τη προσκόμιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και
λοιπών νομίμων εγγράφων χωρίς να δικαιούται καμιάς επιπλέον επιβαρύνσεως.

7. Ειδικά η δαπάνη για την αναγνώριση από τον Ο.Τ.Ε εγκατεστημένου εσωτερικού τηλεφωνικού
κέντρου βαρύνει τον ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται στην οικονομική προσφορά
του.

8. Ειδικά για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού
συστήματος με τον ΔΕΔΔΗΕ και τον συμψηφισμό του φωτοβολταϊκού συστήματος με τον πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει τον κύριο του έργου, με κάθε δυνατό
τρόπο, όποτε και όπως αυτό του ζητηθεί.
Το κόστος σύνδεσης που θα χρεωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ για την διασύνδεση, αδειοδότηση, υπογραφή
σύμβασης πώλησης καταβάλλεται άμεσα από τον Ανάδοχο.

8.9  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου περιλαμβάνεται και η διενέργεια των διαδικασιών (όταν

απαιτείται)  για την έκδοση Πιστοποιητικών,  Αδειών μικρής κλίμακας,  διαφόρων εγκρίσεων από
άλλες Υπηρεσίες κ.λ.π.

2. Η δαπάνη για την έκδοση και παράδοση των πιστοποιητικών, αδειών κ.λ.π. βαρύνει τον ανάδοχο.
3. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  το  όφελος  αυτού  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  ειδικές

δαπάνες (όταν απαιτείται), 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  λήψη  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 (όταν απαιτείται):
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  αρχεία  εφόσον
πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

8.11  Λοιπές Υποχρεώσεις
1. Συμπληρωματικά  με  τις  γενικές  υποχρεώσεις  που  έχει  ο  Ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  κείμενες

διατάξεις (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016) όπως ισχύουν, επιπλέον έχει την υποχρέωση, με δικές
του  δαπάνες  και  μέριμνα,  να  τοποθετήσει  ενδεικτικές  και  πληροφοριακές  πινακίδες,  που  θα
τοποθετηθούν σε εμφανή περιοχή του Έργου, που θα γράφονται οπωσδήποτε ο τίτλος του έργου,
ο κύριος του έργου, η πηγή και το ποσοστό χρηματοδότησης, ο προϋπολογισμός και διάφορες
πληροφορίες που μπορεί να υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, καθώς και αναμνηστικές πλάκες.

2. Ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των πινακίδων και των αναμνηστικών πλακών, θα πρέπει να
εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των σχετικών κανονισμών και θα είναι
σύμφωνες με τις απαιτήσεις των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών και τις εντολές της Υπηρεσίας.

3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από την
Σύμβαση, την Προκήρυξη και τον Νόμο. Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
ανατεθέντος σε αυτόν σύμβαση, να υποβάλει στους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, των
αρμόδιων  εθνικών  αρχών  και  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  όποτε  του  ζητηθεί,  οποιοδήποτε
αποδεικτικό  της  ομαλής  εξέλιξης  της  Σύμβαση,  όπως,  ενδεικτικά,  φορολογικά  στοιχεία  και
δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία που αφορούν την πορεία του φυσικού αντικειμένου, συμβάσεις
εκπαιδευτών κλπ.

4. Για τη σωστή παρακολούθηση της σύμβασης  (φυσικό και  οικονομικό αντικείμενο)  ο Ανάδοχος
οφείλει  να  επιτρέπει  τη  διενέργεια  επιτόπιων  ελέγχων  από  το  αρμόδιο  ελεγκτικό  όργανο  του
Δήμου, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και
να  προετοιμάζει  και  επεξεργάζεται  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  ομαλή  διεξαγωγή  του
ελέγχου.

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
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, σε 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 
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.
1. 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.

2. 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. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

Άρθρο 11: Εκχώρηση της Σύμβασης
Τα δικαιώματα που προέρχονται από την Σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα είναι με κανένα
τρόπο μεταβιβάσιμα ή εκχωρητέα σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που αναγράφονται σε
αυτήν χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του άλλου μέρους, η οποία παρέχεται μόνον
εγγράφως.
Κατ' εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης,  σε  Τράπεζα  επιλογής  του,  που  λειτουργεί  νόμιμα  στην  Ελλάδα.  Εκχώρηση
επιτρέπεται και σε τραπεζικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή στα κράτη



μέλη της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί
Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα (ν.2513/97), υπό τον όρο ότι
η Σύμβαση καλύπτεται από τη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες με την
ΕΕ.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται  στην ενημέρωση της  Αναθέτουσας Αρχής για  την εκχώρηση
αμοιβών του, με σκοπό την καταβολή των αμοιβών του απευθείας στην Τράπεζα.

Άρθρο 12: Ιδιοκτησία
Όλα τα συστήματα, εξαρτήματα, φωτιστικά, hardware παραμένουν στην ιδιοκτησία Δήμου από
την εγκατάστασή τους.

Άρθρο 13: Εμπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον

πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να
μη γνωστοποιήσει  σε οποιοδήποτε τρίτο,  οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες  που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του αντικειμένου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Δήμου.

Ειδικότερα:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Δήμου ή/και του Φορέα Λειτουργίας. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα
και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή το Δήμο ως εμπιστευτικά. Η
τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και
το  νομοθετικό  πλαίσιο  και  πρέπει  να  είναι  εφάμιλλη  της  εμπιστευτικότητας  που  τηρεί  ο
Ανάδοχος  για  τον  δικό  του  Οργανισμό  και  για  τις  δικές  τους  πληροφορίες  εμπιστευτικού
χαρακτήρα.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα
συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή του Δήμου, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα
τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή/
και τον Δήμο, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που
αφορά  στην  υλοποίηση  και  διοίκηση  των  εργασιών  καθώς  και  στις  υπηρεσίες  που  θα
παρέχονται  στο πλαίσιο των εργασιών από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει  να είναι  εύκολα
διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες

3. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προστατεύει  το  απόρρητο  και  τα  αρχεία  που  αφορούν  σε
προσωπικά δεδομένα ατόμων και  που τυχόν έχει  στην κατοχή του για  την υλοποίηση και
παραγωγική λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακόμη και μετά τη λήξη των εργασιών,
να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από
την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων
αρχείων  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  δυνατότητα  υλοποίησης  και  ολοκλήρωσης  των
εργασιών με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται
στη  διάθεσή  της  από  τον  Ανάδοχο  εάν  αφορούν  σε  τεχνικά  στοιχεία  ή  πληροφορίες  και
τεχνογνωσία  ή  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  εφόσον  αυτά  φέρουν  την  ένδειξη



«εμπιστευτικά  έγγραφο».  Σε  καμία  περίπτωση  η  εμπιστευτικότητα  δεν  δεσμεύει  την
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας,
στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς
παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021

οι συντάκτες ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
η Πρ/μένη του Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής ΤΥΔΑΑΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΟΣ
μηχανολόγος μηχανικός

Ι. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ: Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθ-
μιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην 
Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων 

(2ο, 3ο Γυμνάσιο &1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

A.M. 150/2021

Τεχνικά δεδομένα
Υφιστάμενη κατάσταση

Παρεμβάσεις

O  σχεδιασμός  και  η  ανάλυση  μέτρων εξοικονόμησης  ενέργειας  και
παραγωγής ΑΠΕ  των τεσσάρων σχολικών μονάδων έγινε στο πλαίσιο
του έργου PRODESA ενταγμένο στο Μέτρο ΕΕ22 του Horizon 2020, από
το οποίο και χρηματοδοτείται 100%.
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1. Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 4 Σχολικών κτιρί-
ων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται - με γνώμονα την ενεργεια-
κή αποδοτικότητα - η υφιστάμενη κατάσταση του κελύφους καθώς και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλι-
σμός που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των απαιτήσεων σε θέρμανση, ψύξη - κλιματισμό και φωτισμό.
Εκτιμάται η ενεργειακή κατάταξη του κτιριακού συγκροτήματος με βάση τις προδιάγραφες του Κανονι-
σμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. 
Η παραδοσιακή προσέγγιση των ενεργειακών συστημάτων σε ένα κτίριο αφορούσε τη διασφάλιση των
επιθυμητών εσωκλιματικών συνθηκών, με το ελάχιστο δυνατό αρχικό κόστος και, δευτερευόντως, τη μι-
κρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Οι μεταβολές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις αλλά και η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής, κυρίως στο αστικό περι-
βάλλον,  μας οδηγούν υποχρεωτικά στον επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων σχεδιασμού και  επιλογής
ενός συστήματος θέρμανσης, ψύξης ή κλιματισμού. Στην ουσία, μάλιστα, οδηγούν σε διαφορετική θεώρη-
ση του ρόλου των παραπάνω συστημάτων ως συνιστώσα του κτιρίου, αλλά και ως παράμετρο του σχεδια-
σμού του.
Το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας για την εξυπηρέτηση κτιρίων παραμένει ένα πολυσύνθετο τε-
χνικό και οικονομικό πρόβλημα, τη διάσταση του οποίου συνειδητοποιήσαμε για πρώτη φορά στη δεκαε-
τία του 1970 με τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίου και ιδιαίτερα κτιρίων με ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι ένα σχολικό
κτίριο ή μία δημόσια Υπηρεσία αποβλέπει σε πολλαπλά οφέλη, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε: 
Ενεργειακά: Επιτυγχάνεται δραστική εξοικονόμηση ενέργειας,  δεδομένου ότι μειώνονται οι απαιτήσεις
θέρμανσης, κλιματισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Οικονομικά: Απομειώνεται σημαντικά το κόστος λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων. 
Περιβαλλοντικά:  Μειώνονται  οι  εκπομπές  αερίων ρύπων,  τόσο οι  άμεσες  από την χρήση υδρογοναν-
θράκων από τα συστήματα του κτιρίου όσο και οι έμμεσες από τη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

2. Διαδικασίες εφαρμογής
Για τη διεξαγωγή της μελέτης,  η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εργου  PRODESA,
απαιτήθηκε μια σειρά από διαδικασίες που σχετίζονται με την ενεργειακή επιθεώρηση και τον ενεργειακό
έλεγχο. Συγκεκριμένα, έγινε συλλογή των τεχνικών δεδομένων των κτηρίων (σχέδια, πολεοδομικές μελέτες,
τεχνικά εγχειρίδια λεβήτων, κλιματιστικών κλπ.). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στα κτήρια με
στόχο :

 συλλογή νομιμοποιητικών εγγράφων
 την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτηρίων
 έλεγχο των συστημάτων
 καταγραφή ηλεκτρικών συσκευών 
 καταγραφή φωτιστικών
 καταγραφή δομικών στοιχείων κελύφους και ανοιγμάτων
 συλλογή δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρισμού 

Στη συνέχεια έγινε μια προκαταρκτική ενεργειακή επιθεώρηση στα κτήρια και εκδόθηκαν τα Πιστοποιητικά
ενεργειακής απόδοσης τα οποία αποτύπωσαν την υπάρχουσα ενεργειακή κατάταξη και ανέλυαν τα πιθανά
σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ΑΠΕ. 
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3. Σχεδιασμός και ανάλυση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και παρα-
γωγής ΑΠΕ

3.1. Συνοπτική περιγραφή κτηρίων 
Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται διαθέσιμα δεδομένα για το κάθε κτήριο σχετικά με την θέση και το
είδος κτηρίου, την επιφάνεια συνολική και ωφέλιμη, την ενεργειακή κατάταξη τους.

Table 2.1 Γενική περιγραφή και χρήση επιλεγμένων κτηρίων   

Κτήριο Χρήση Διεύθυνση

2Ο  Γυμνάσιο Σχολείο Ανδρούτσου & Μανιακίου, Αγ. Ανάργυροι
3Ο  Γυμνάσιο Σχολείο Πίνδου Δαβάκη 18, Αγ. Ανάργυροι
1Ο  Λύκειο Σχολείο Σύρου & Παπάγου 1, Αγ. Ανάργυροι
2Ο  Λύκειο Σχολείο Πίνδου & Δαβάκη, Αγ. Ανάργυροι

Table 2.2 Επιφάνειες – Ενεργειακή κατάταξη κτηρίων   

Κτήριο Συνολική 
Επιφάνεια

Ωφέλιμη
 Επιφάνεια

Πρωτογενής Ενέργεια
kWh/m2

Ενεργειακή Κλάση

2⁰ Γυμνάσιο 1820 1772 127,3 Δ

3⁰ Γυμνάσιο 1741 1618 120,7 Δ

1⁰ Λύκειο 2049 1938 130,3 Δ

2⁰ Λύκειο 1743 1551 178,1 Ε

3.2. Μεθοδολογία και κριτήρια επιλογής παρεμβάσεων

3.2.1. Επιλογή κριτηρίων για τις παρεμβάσεις

Τα κριτήρια για την επιλογή των παρεμβάσεων βασίστηκαν σε 3 άξονες.  Ο 1ος άξονας είναι επίτευξη των
στόχων του προγράμματος που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ανανεώσιμης
από κτήρια του Δήμου. Ο 2ος άξονας σχετίζεται με την διασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης στα
κτήρια. Ο 3ος άξονας σχετίζεται με την μείωση της κατανάλωσης, των εκπομπών ρύπων και μείωση του ενερ-
γειακού κόστος. 
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται με στόχο να εκπληρωθούν τα παραπάνω κριτήρια είναι η επιλογή συστήμα-
τος θέρμανσης με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα συμψηφίζεται ενεργειακά με την παραγωγή ενέρ-
γειας των ΦΒ συστημάτων. Επιπρόσθετα, προτείνεται η αντικατάσταση του φωτισμού του κτηρίου με λάμπες
LED με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας.
Για το σύστημα θέρμανσης προτείνονται αντλίες θερμότητας αέρος νερού με χρήση του υφιστάμενου συστή-
ματος.
Σχετικά με τη μόνωση των κτηρίων στα κτήρια τα οποία είναι πλήρως αμόνωτα προτείνεται τοποθέτηση θερ-
μομόνωσης στο κέλυφος και στο δώμα, αντιθέτως στα ανεπαρκώς θερμομονωμένα προτείνεται τοποθέτηση
θερμομόνωσης μόνο το δώμα. Τέλος, σε κάθε κτήριο προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος BEMS για τη κα-
ταγραφή των καταναλώσεων ώστε να μπορεί μελλοντικά να διαπιστωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και
για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων. 
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3.3. Συνοπτική περιγραφή της εξοικονόμησης ενέργειας μέτρων εξοικονόμη-
σης  και παραγωγής ΑΠΕ

Οι παρεμβάσεις που εξετάσθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Εκτός των παρεμβάσεων του πίνα-
κα σε όλα τα κτήρια γίνεται αντικατάσταση των φωτιστικών και εγκατάσταση συστήματος BEMS.

Table 2.3 Τελικός συνδυασμός παρεμβάσεων που επιλέχθηκε για το σύνολο των κτηρίων του Δήμου

 Μόνωση  Θέρμανση ΦΒ

2Ο  Γυμνάσιο  Οροφή Αντλία αέρα - νερού καλοριφέρ 19,6
3Ο  Γυμνάσιο  Οροφή Αντλία αέρα - νερού καλοριφέρ 19,6

1Ο  Λύκειο Κέλυφος, Οροφή Αντλία αέρα - νερού καλοριφέρ 25,2

2Ο  Λύκειο  Οροφή Αντλία αέρα - νερού καλοριφέρ 25,2

4. Συμπεράσματα

Όσο αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ εκτιμάται ότι η παραγωγή ενέργειας από ΦΒ θα είναι 142.800kWh/ έτος ,
ενώ η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας εκτιμάται στις 215 MWh/ έτος.
Table 3.4 Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ΑΠΕ

 Εξοικονόμηση πρωτογε-
νούς ενέργειας [kWh/year]

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
[kWh/year]

2⁰ Γυμνάσιο 45919 37800
3⁰ Γυμνάσιο 40675 29400
1⁰ Λύκειο 70510 37800
2⁰ Λύκειο 58204 37800
Σύνολο 215.308 142.800

Από την ανάλυση που διεξήχθη για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις παρατηρήθηκε ότι τη σημαντικότερη επί-
δραση στην εξοικονόμηση ενέργειας είχε η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης. Η επιλογή συστήμα-
τος θέρμανσης με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά την επένδυση πιο αποδοτική καθώς ένα σημαντικό
κομμάτι ενέργειας καλύπτεται από την παραγωγή ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, η αντικατάσταση φωτισμού με Led, με
κριτήριο το κόστος της, είναι μια από τις πιο συμφέρουσες παρεμβάσεις, ενώ η μόνωση είναι η λιγότερο απο-
δοτική παρέμβαση, απαραίτητη όμως για τα ανεπαρκώς θερμομονωμένα κτίρια.
Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας σε συνδυασμό με την εγκατάσταση ΦΒ και αντικατάσταση του φωτισμού
μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά και στα υπόλοιπα κτήρια του Δήμου με στόχο να αναβαθμίσει σημαντικά το
κτηριακό δυναμικό και να περιορίσει το λειτουργικό ενεργειακό κόστος.

Α.Μ. 150/2021                                                                                                                                                                     4



5. Κτιριακό δυναμικό 

5.1. 2ο  Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

5.1.1. Περιγραφή 2ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα με υπόγειο επί των οδών Μανιακίου & Ανδρούτσου στους Αγ. Ανάργυρους, το
οποίο ανεγέρθηκε το 1993 με την υπ’ αριθμό άδεια οικοδομής 122/1993. 

Figure 4.1 Αεροφωτογραφία με τη θέση του 2ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων.

Figure 4.2 Γενική άποψη του κτηρίου 2ου Γυμνασίου

Επιφάνεια και όγκος 

Στοιχεία Κτηρίου

Συνολική Επιφάνεια [m2] 1741 Συνολικός Όγκος [m3] 5872.22

Ωφέλιμη Επιφάνεια [m2] 1618 Ωφέλιμος Όγκος [m3] 5503.22

Ψυχόμενη Επιφάνεια [m2] 55 Ψυχόμενος Όγκος [m3] 187

Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας σχολικού κτηρίου

Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας (Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Ωράριο λειτουργίας 8 Προκαθορισμένη

παράμετρος από
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-

2/2017 και

5
Ημέρες λειτουργίας 8
Μήνες λειτουργίας 1/11 έως 30/4
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20701-3/2010Περίοδος θέρμανσης 1/5 έως 30/9
Περίοδος ψύξης 20
Μέση εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης (°C) 26
Μέση εσωτερική θερμοκρασία ψύξης (°C) 35
Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα (%) 45
Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους (%) 11,00
Απαιτούμενος νωπός αέρας (m3/h/m²) 300
Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) 9,6
Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας για κτήριο
αναφοράς (W/m²)

0.00

Ετήσια  κατανάλωση  ζεστού  νερού  χρήσης
(m3/m²έτος)

45

Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
(°C)

15,5

Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου ύδρευσης
(°C)

40,0

Εκλυόμενη  θερμοκρασία  από  χρήστες  ανά  μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

0,18

Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών 0,75
Εκλυόμενη θερμοκρασία από συσκευές ανά μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

0,18

5.1.2. Ενεργειακά δεδομένα 2ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Diagram 4.3 Επιμερισμός Ηλεκτρικών καταναλώσεων 
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Ενεργειακή κατάταξη

5.1.3. Υφιστάμενη κατάσταση 2ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Κτηριακό κέλυφος
Η κατασκευή του κτηρίου ολοκληρώθηκε το 1995. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με πλή-
ρωση τοίχων από οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25 cm, με ανεπαρκή μόνωση στον πυρήνα. Το κτήριο
διαθέτει δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20 cm, ανεπαρκώς μονωμένη, ενώ το δάπεδο δε
φέρει μόνωση. Τα ανοίγματα του κτηρίου - με εξαίρεση τις πόρτες εισόδου - είναι συρόμενα μεταλλικά, χωρίς
θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες και διάκενο πάχους 6  mm, με  συντελεστή θερμοπερατότητας 4,1
W/m²K.
Table 4.5 Δομικό στοιχείο-Συντελεστής θερμοπερατότητας

Δομικό στοιχείο Συντελεστής θερμοπερατότητας U- Value (W/m2K)

Τοιχοποιίες 1,25

Φέρων Οργανισμός 2

Δώμα 1,35

Δάπεδο επί εδάφους 3,1

Δάπεδο επί ΜθΧ 2

Σύστημα Θέρμανσης
Η θέρμανση του σχολικού συγκροτήματος εξασφαλίζεται από λέβητα πετρελαίου, μέγιστης ωφέλιμης ισχύος
186 kW σε συνδυασμό με κυκλοφορητές και ανεμιστήρες 1,433kW.
Οι συνθήκες θερμικής άνεσης μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές, ωστόσο οι ετήσιες καταναλώσεις
πετρελαίου είναι υψηλές και καθιστούν το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης εξαιρετικά ενεργοβόρο.
Σύστημα Ψύξης
Οι απαιτήσεις ψύξης για τα κτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιορίζονται στους μήνες Μάιο και Σε-
πτέμβριο. Εξάλλου, δεν υπάρχει εγκατεστημένο κεντρικό σύστημα ψύξης του κτηρίου, παρά μόνο δυο τοπικές
κλιματιστικές  μονάδες  ισχύος  3,5kW,  οι  οποίες  καλύπτουν  το  γραφείο  διεύθυνσης  και  το  γραφείο  διδα-
σκόντων.
Φωτισμός
Η κάλυψη των αναγκών για τεχνητό φωτισμό επιτυγχάνεται ως επί το πλείστων με λαμπτήρες και φωτιστικά
φθορισμού και σε μικρότερο ποσοστό με λαμπτήρες πυράκτωσης. Η συνολική ισχύς των φωτιστικών σωμάτων
ανέρχεται σε 15,53kW. Ο αριθμός των φωτιστικών κρίνεται ικανοποιητικός ως προς την ποσότητα, γεγονός
που δεν ισχύει σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητά τους.
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Λοιπές ηλεκτρικές συσκευές

Τύπος συσκευής Αριθμός συσκευών Ισχύς (kW)

Οικιακό ψυγείο 1 0,08

Ενισχυτής Μικροφώνου 1 0,1

Βραστήρας 1 0,5

Τοστιέρα 1 1

Θερμοθάλαμος 1 0,8

Φούρνος Μικροκυμάτων 1 0,8

Μηχανή καφέ 1 0,35

Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1 0,7

Η/Υ 15 0,6

Projector 1 0,35

Εκτυπωτές 3 0,3

5.1.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 2ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτη-
ριστικών του κτηρίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατ’ επέκταση, η μείωση του λειτουργικού
του κόστους.
Επεμβάσεις στο κέλυφος
Μόνωση δώματος
Προτείνεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα, με επίστρωση θερμομονωτικών πλακιδίων εξηλασμένης
πολυστερίνης με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,034 W/(m.K) στους 10οC και πάχους 8 (cm),
ώστε ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι το πολύ 0,35 W/(m2*K) για το δώμα.
Επεμβάσεις στα συστήματα του κτηρίου
Θέρμανση
Η πρόταση για τη θέρμανση αφορά την εγκατάσταση συστοιχίας αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού με
θερμοδοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού, με COP ≥ 3,43 και χρήση των υφιστάμενων τερματικών μονάδων τύ-
που καλοριφέρ.

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού

Συνολική ονομαστική ισχύς 113 kW

Φωτισμός
Προτείνεται η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων φθορίου και πυρακτώσεως από φωτιστι-
κά τύπου LED και η τοποθέτηση αισθητήρων φυσικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να απο-
τρέπεται η άσκοπη χρήση του τεχνητού.
Φωτοβολταϊκό σύστημα
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-  metering). Η
συνολική επιφάνεια των επιπέδων δωμάτων είναι 548,2 τ.μ.. Προτείνεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά
πλαίσια επιφάνειας 144 τ.μ., σε κλίση 25° και νoτιοδυτικό προσανατολισμό.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 19,6 kW

Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου 
Εγκατάσταση συστήματος BEMS για την επιτήρηση και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών συ-
στημάτων, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων του συνόλου των εγκατα-
στάσεων από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου.
Συγκριμένα πρόκειται να εγκατασταθεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας το οποίο θα έχει τη δυ-
νατότητα να καταγράφει τις ηλεκτρικές καταναλώσεις με ειδικούς τρείς διαφορετικούς μετρητές. Θα γίνεται
καταμέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας της αντλίας θερμότητας, του φωτισμού και των λοιπών κατα-
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ναλώσεων. Επιπρόσθετα θα εγκατασταθούν αισθητήρια για τη μέτρηση της  θερμοκρασίας(εσωτερικής & εξω-
τερικής), θερμοκρασία ΦΒ πάνελ,  ηλιακής ακτινοβολίας, υγρασίας. Τα δεδομένα των μετρήσεων θα κατα-
γράφονται σε χρονοσειρές δεδομένων μέσω καταγραφικού συστήματος ώστε  να μπορούν να δημιουργηθούν
αναφορές που θα  πιστοποιήσουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας .

5.2. 3ο  Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

5.2.1. Περιγραφή 3ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα επί των οδών Πίνδου και Δαβάκη 18 στους Αγ. Ανάργυρους, το οποίο ανεγέρ-
θηκε το 1993 με τις υπ’ αριθμό άδειες οικοδομής 8/1993 & 162/1993. 

Figure 4.4 Αεροφωτογραφία με τη θέση του 3ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων.

Figure 4.5 Γενική άποψη του 3ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων

Επιφάνεια και όγκος 

Στοιχεία Κτηρίου

Συνολική Επιφάνεια [m2] 2107 Συνολικός Όγκος [m3] 7117

Ωφέλιμη Επιφάνεια [m2] 2029 Ωφέλιμος Όγκος [m3] 6898,6

Ψυχόμενη Επιφάνεια [m2] 82 Ψυχόμενος Όγκος [m3] 278,8
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Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας σχολικού κτηρίου

Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας (Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Ωράριο λειτουργίας 8

Προκαθορισμένη
παράμετρος  από
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  20701-
2/2017  και
20701-3/2010

Ημέρες λειτουργίας 5

Μήνες λειτουργίας 8

Περίοδος θέρμανσης 1/11 έως 30/4

Περίοδος ψύξης 1/5 έως 30/9

Μέση εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης (°C) 20

Μέση εσωτερική θερμοκρασία ψύξης (°C) 26

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα (%) 35

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους (%) 45

Απαιτούμενος νωπός αέρας (m3/h/m²) 11,00

Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) 300

Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας για κτήριο
αναφοράς (W/m²)

9,6

Ετήσια  κατανάλωση  ζεστού  νερού  χρήσης
(m3/m²έτος)

0.00

Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
(°C)

45

Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου ύδρευσης
(°C)

15,5

Εκλυόμενη  θερμοκρασία  από  χρήστες  ανά  μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

40,0

Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών 0,18

Εκλυόμενη θερμοκρασία από συσκευές ανά μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

0,75

5.2.2. Ενεργειακά δεδομένα 3ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Diagram 4.6 Επιμερισμός Ηλεκτρικών καταναλώσεων 
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Ενεργειακή κατάταξη

5.2.3. Υφιστάμενη κατάσταση 3ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Κτηριακό κέλυφος
Η κατασκευή του κτηρίου ολοκληρώθηκε περίπου το 1994. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα
και πλήρωση τοίχων από οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25 cm, με ανεπαρκή μόνωση στον πυρήνα. Το
κτήριο έχει δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20  cm, ανεπαρκώς μονωμένη, ενώ και το
δάπεδο δε φέρει μόνωση. Τα ανοίγματα του κτηρίου - με εξαίρεση τις πόρτες εισόδου - είναι συρόμενα με-
ταλλικά, χωρίς θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες και διάκενο πάχους 6 mm, με  συντελεστή θερμοπερα-
τότητας 4,1 W/m²K.
Table 4.6 Δομικό στοιχείο-Συντελεστής θερμοπερατότητας

Δομικό στοιχείο Συντελεστής θερμοπερατότητας U- Value (W/m2K)

Τοιχοποιίες 1,25

Φέρων Οργανισμός 2

Δώμα 1,15

Δάπεδο επί εδάφους 3,1

Σύστημα Θέρμανσης
Η θέρμανση του σχολικού συγκροτήματος εξασφαλίζεται από λέβητα πετρελαίου, μέγιστης ωφέλιμης ισχύος
162 kW. 
Οι συνθήκες θερμικής άνεσης μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές, ωστόσο οι ετήσιες καταναλώσεις
πετρελαίου είναι υψηλές και καθιστούν το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης εξαιρετικά ενεργοβόρο.
Σύστημα Ψύξης
Οι απαιτήσεις ψύξης για τα κτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιορίζονται στους μήνες Μάιο και Σε-
πτέμβριο. Εξάλλου, δεν υπάρχει εγκατεστημένο κεντρικό σύστημα ψύξης του κτηρίου, παρά μόνο δυο τοπικές
κλιματιστικές μονάδες, οι οποίες καλύπτουν το γραφείο διεύθυνσης και το γραφείο διδασκόντων.
Φωτισμός
Η κάλυψη των αναγκών για τεχνητό φωτισμό επιτυγχάνεται ως επί το πλείστων με λαμπτήρες και φωτιστικά
φθορισμού και σε μικρότερο ποσοστό με λαμπτήρες πυράκτωσης. Η συνολική ισχύς των φωτιστικών σωμάτων
ανέρχεται σε 23,15kW. Ο αριθμός των φωτιστικών κρίνεται ικανοποιητικός ως προς την ποσότητα, γεγονός
που δεν ισχύει σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητά τους.
Λοιπές ηλεκτρικές συσκευές

Τύπος συσκευής Αριθμός  συ-
σκευών

Ισχύς  (kW)

Οικιακό ψυγείο 1 0,08
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Ενισχυτής Μικροφώνου 1 0,1

Βραστήρας 1 0,5

Τοστιέρα 1 1

Θερμοθάλαμος 1 0,8

Φούρνος Μικροκυμάτων 1 0,8

Μηχανή καφέ 1 0,35

Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1 0,7

Η/Υ 20 0,6

Projector 1 0,35

Εκτυπωτές 3 0,3

5.2.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 3ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτη-
ριστικών του κτηρίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατ’ επέκταση, η μείωση του λειτουργικού
του κόστους.
Γενικότερα, οι προτεινόμενες επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου είναι οι εξής:
Επεμβάσεις στο κέλυφος
Μόνωση δώματος
Προτείνεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα, με επίστρωση θερμομονωτικών πλακιδίων εξηλασμένης
πολυστερίνης με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,034 W/(m.K) στους 10οC και πάχους 8 (cm),
ώστε ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι το πολύ 0,35 W/(m2*K) για το δώμα.
Επεμβάσεις στα συστήματα του κτηρίου
Θέρμανση
Η πρόταση για τη θέρμανση αφορά την εγκατάσταση συστοιχίας αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού με
θερμοδοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού, με COP ≥ 3,43 και χρήση των υφιστάμενων τερματικών μονάδων τύ-
που καλοριφέρ.

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού

Συνολική ονομαστική ισχύς 142 kW

Φωτισμός
Προτείνεται η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων φθορίου και πυρακτώσεως από φωτιστι-
κά τύπου LED και η τοποθέτηση αισθητήρων φυσικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να απο-
τρέπεται η άσκοπη χρήση του τεχνητού.
Φωτοβολταϊκό σύστημα
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-  metering). Η
συνολική επιφάνεια των επιπέδων δωμάτων είναι 842,76 m2. Προτείνεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά
πλαίσια επιφάνειας m2, σε κλίση 25° και νότιο προσανατολισμό.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 19,6 kW

Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου 
Εγκατάσταση συστήματος BEMS για την επιτήρηση και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών συ-
στημάτων, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων του συνόλου των εγκατα-
στάσεων από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου.
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5.3. 1ο  Λύκειο Αγίων Αναργύρων

5.3.1. Περιγραφή 1ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα με υπόγειο επί των οδών Σύρου & Παπάγου 1 στους Αγ. Ανάργυρους, το οποίο
ανεγέρθηκε το 1979 με την υπ’ αριθμό άδεια οικοδομής 4911/1979. 

Figure 4.7 Αεροφωτογραφία με τη θέση του 1ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων.

 Figure 4.8 Γενική άποψη του κτηρίου 1ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων.

Επιφάνεια και όγκος 

Στοιχεία Κτηρίου

Συνολική Επιφάνεια [m2] 1743 Συνολικός Όγκος [m3] 7207

Ωφέλιμη Επιφάνεια [m2] 1551 Ωφέλιμος Όγκος [m3] 6590

Ψυχόμενη Επιφάνεια [m2] 70 Ψυχόμενος Όγκος [m3] 266

Eσωτερικές συνθήκες λειτουργίας σχολικού κτηρίου.

Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας (Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Ωράριο λειτουργίας 8 Προκαθορισμένη

παράμετρος  από
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  20701-
2/2017  και
20701-3/2010

Ημέρες λειτουργίας 5

Μήνες λειτουργίας 8

Περίοδος θέρμανσης 1/11 έως 30/4

Περίοδος ψύξης 1/5 έως 30/9
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Μέση εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης (°C) 20

Μέση εσωτερική θερμοκρασία ψύξης (°C) 26

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα (%) 35

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους (%) 45

Απαιτούμενος νωπός αέρας (m3/h/m²) 11,00

Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) 300

Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας για κτήριο
αναφοράς (W/m²)

9,6

Ετήσια  κατανάλωση  ζεστού  νερού  χρήσης
(m3/m²έτος)

0

Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
(°C)

45

Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου ύδρευσης
(°C)

15,5

Εκλυόμενη  θερμοκρασία  από  χρήστες  ανά  μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

40,0

Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών 0,18

Εκλυόμενη θερμοκρασία από συσκευές ανά μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

0,75

5.3.2. Ενεργειακά δεδομένα 1ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Diagram 4.9 Επιμερισμός Ηλεκτρικών καταναλώσεων 1ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων.
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Ενεργειακή κατάταξη

5.3.3. Υφιστάμενη κατάσταση 1ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Κτηριακό κέλυφος
Η κατασκευή του κτηρίου ολοκληρώθηκε περίπου το 1981. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα,
με πλήρωση τοίχων από οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25  cm, χωρίς μόνωση στον πυρήνα. Το κτήριο
διαθέτει δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20 cm, ανεπαρκώς μονωμένη, ενώ το δάπεδο δε
φέρει μόνωση. Τα ανοίγματα του κτηρίου - με εξαίρεση τις πόρτες εισόδου - είναι συρόμενα μεταλλικά, χωρίς
θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες και διάκενο πάχους 6 mm και  μονούς υαλοπίνακες, με  συντελεστή
θερμοπερατότητας 4,0 W/m²K και 6,0  W/m²K αντίστοιχα.
Table 4.7 Δομικό στοιχείο-Συντελεστής θερμοπερατότητας.

Δομικό στοιχείο Συντελεστής θερμοπερατότητας U- Value (W/m2K)

Τοιχοποιίες 2,20

Φέρων Οργανισμός 3,40

Δώμα 3,05

Δάπεδο επί εδάφους 3,1

Σύστημα Θέρμανσης
Η θέρμανση του σχολικού συγκροτήματος εξασφαλίζεται από λέβητα πετρελαίου, μέγιστης ωφέλιμης ισχύος
290 kW σε συνδυασμό με κυκλοφορητές και ανεμιστήρες ισχύος 1,69kW.
Οι συνθήκες θερμικής άνεσης μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές, ωστόσο οι ετήσιες καταναλώσεις
πετρελαίου είναι υψηλές και καθιστούν το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης εξαιρετικά ενεργοβόρο.
 Σύστημα Ψύξης
Οι απαιτήσεις ψύξης για τα κτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιορίζονται στους μήνες Μάιο και Σε-
πτέμβριο. Εξάλλου, δεν υπάρχει εγκατεστημένο κεντρικό σύστημα ψύξης του κτηρίου, παρά μόνο τοπικές κλι-
ματιστικές μονάδες συνολικής ονομαστικής ισχύος 14 kW.
Φωτισμός
Η κάλυψη των αναγκών για τεχνητό φωτισμό επιτυγχάνεται ως επί το πλείστων με λαμπτήρες και φωτιστικά
φθορισμού και σε μικρότερο ποσοστό με λαμπτήρες πυράκτωσης. Η συνολική ισχύς των φωτιστικών σωμάτων
ανέρχεται σε 18,22kW. Ο αριθμός των φωτιστικών κρίνεται ικανοποιητικός ως προς την ποσότητα, γεγονός
που δεν ισχύει σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητά τους.
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Λοιπές ηλεκτρικές συσκευές

Τύπος συσκευής Αριθμός συσκευών Ισχύς (kW)

Οικιακό ψυγείο 1 0,08

Ενισχυτής Μικροφώνου 1 0,1

Βραστήρας 1 0,5

Τοστιέρα 1 1

Θερμοθάλαμος 1 0,8

Φούρνος Μικροκυμάτων 1 0,8

Μηχανή καφέ 1 0,35

Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1 0,7

Η/Υ 20 0,6

Projector 1 0,35

Εκτυπωτές 3 0,3

5.3.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 1ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτη-
ριστικών του κτηρίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 και, κατ’ επέκταση, η μεί-
ωση του λειτουργικού του κόστους.
Επεμβάσεις στο κέλυφος
Μόνωση δώματος
Προτείνεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα, με επίστρωση θερμομονωτικών πλακιδίων εξηλασμένης
πολυστερίνης με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,034 W/(m.K) στους 10οC και πάχους 8 (cm),
ώστε ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι το πολύ 0,35 W/(m2*K) για το δώμα και η τοπο-
θέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του σχολικού κτηρίου, με επίστρωση θερμομονωτικών πλακι-
δίων πετροβάμβακα, με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,034 W/(m.K) στους 10οC και πάχους 8
(cm), ώστε ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι το πολύ 0,37 W/(m2*K) για την τοιχοποιία.

Συνολική επιφάνεια μόνωσης

Δώματος 1065 m2

Κέλυφος 1870 m2

Επεμβάσεις στα συστήματα του κτηρίου
Θέρμανση
Η πρόταση για τη θέρμανση αφορά την εγκατάσταση συστοιχίας αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού με
θερμοδοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού, με COP ≥ 3,43 και χρήση των υφιστάμενων τερματικών μονάδων τύ-
που καλοριφέρ.

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού

Συνολική ονομαστική ισχύς 109 KW

Φωτισμός
Προτείνεται η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων φθορίου και πυρακτώσεως από φωτιστι-
κά τύπου LED και η τοποθέτηση αισθητήρων φυσικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να απο-
τρέπεται η άσκοπη χρήση του τεχνητού.
Φωτοβολταϊκό σύστημα
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-  metering). Η
συνολική επιφάνεια των επιπέδων δωμάτων είναι 828,2 τ.μ.. Προτείνεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά
πλαίσια επιφάνειας 144 τ.μ., σε κλίση 25° και νότιο προσανατολισμό.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 25,2 KW
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Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου 
Εγκατάσταση συστήματος BEMS για την επιτήρηση και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών συ-
στημάτων, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων του συνόλου των εγκατα-
στάσεων από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου.
Συγκριμένα πρόκειται να εγκατασταθεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας το οποίο θα έχει τη δυ-
νατότητα να καταγράφει τις ηλεκτρικές καταναλώσεις με ειδικούς τρείς διαφορετικούς μετρητές. Θα γίνεται
καταμέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας της αντλίας θερμότητας, του φωτισμού και των λοιπών κατα-
ναλώσεων. Επιπρόσθετα θα εγκατασταθούν αισθητήρια για τη μέτρηση της  θερμοκρασίας(εσωτερικής & εξω-
τερικής), θερμοκρασία ΦΒ πάνελ,  ηλιακής ακτινοβολίας, υγρασίας. Τα δεδομένα των μετρήσεων θα κατα-
γράφονται σε χρονοσειρές δεδομένων μέσω καταγραφικού συστήματος ώστε  να μπορούν να δημιουργηθούν
αναφορές που θα  πιστοποιήσουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας .

5.4. 2ο  Λύκειο Αγίων Αναργύρων

5.4.1. Περιγραφή 2ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Πρόκειται για τριώροφο κτίσμα με υπόγειο επί των οδών Πίνδου και Δαβάκη 20 στους Αγ. Ανάργυρους, το
οποίο ανεγέρθηκε το 1993 με τις υπ’ αριθμό άδειες οικοδομής 8/1993 & 162/1993. 

Figure 4.10 Αεροφωτογραφία με τη θέση του 2ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων.

Figure 4.11 Γενική άποψη 2ου Λυκείου Αγ. Αναργύρων.

Α.Μ. 150/2021                                                                                                                                                                     17



Επιφάνεια και όγκος 

Στοιχεία Κτηρίου

Συνολική Επιφάνεια [m2] 2107 Συνολικός Όγκος [m3] 7117

Ωφέλιμη Επιφάνεια [m2] 2029 Ωφέλιμος Όγκος [m3] 6898,6

Ψυχόμενη Επιφάνεια [m2] 82 Ψυχόμενος Όγκος [m3] 278,8

Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας σχολικού κτηρίου

Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας (Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Ωράριο λειτουργίας 8

Προκαθορισμένη
παράμετρος  από
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  20701-
2/2017  και
20701-3/2010

Ημέρες λειτουργίας 5

Μήνες λειτουργίας 8

Περίοδος θέρμανσης 1/11 έως 30/4

Περίοδος ψύξης 1/5 έως 30/9

Μέση εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης (°C) 20

Μέση εσωτερική θερμοκρασία ψύξης (°C) 26

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα (%) 35

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους (%) 45

Απαιτούμενος νωπός αέρας (m3/h/m²) 11,00

Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) 300

Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας για κτήριο
αναφοράς (W/m²)

9,6

Ετήσια  κατανάλωση  ζεστού  νερού  χρήσης
(m3/m²έτος)

0

Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
(°C)

45

Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου ύδρευσης
(°C)

15,5

Εκλυόμενη  θερμοκρασία  από  χρήστες  ανά  μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

40,0

Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών 0,18

Εκλυόμενη θερμοκρασία από συσκευές ανά μονάδα
επιφανείας της θερμικής ζώνης (W/m²)

0,75
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5.4.2. Ενεργειακά δεδομένα 2ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Diagram 4.12 Επιμερισμός Ηλεκτρικών καταναλώσεων

Ενεργειακή κατάταξη

5.4.3. Υφιστάμενη κατάσταση 2ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Κτηριακό κέλυφος
Η κατασκευή του κτηρίου ολοκληρώθηκε περίπου το 1994. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα
και πλήρωση τοίχων από οπτοπλινθοδομή συνολικού πάχους 25 cm, με ανεπαρκή μόνωση στον πυρήνα. Το
κτήριο έχει δώμα από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 20  cm, ανεπαρκώς μονωμένη, ενώ και το
δάπεδο δε φέρει μόνωση. Τα ανοίγματα του κτηρίου - με εξαίρεση τις πόρτες εισόδου - είναι συρόμενα με-
ταλλικά, χωρίς θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες και διάκενο πάχους 6 mm, με  συντελεστή θερμοπερα-
τότητας 4,1 W/m²K.
Table 4.8 Δομικό στοιχείο-Συντελεστής θερμοπερατότητας

Δομικό στοιχείο Συντελεστής θερμοπερατότητας U- Value (W/m2K)

Τοιχοποιίες 1,25

Φέρων Οργανισμός 2,0

Δώμα 1,35

Δάπεδο επί εδάφους 3,15
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Δάπεδο επί μθχ 2,0

Σύστημα Θέρμανσης
Η θέρμανση του σχολικού συγκροτήματος εξασφαλίζεται από λέβητα πετρελαίου, μέγιστης ωφέλιμης ισχύος
162 kW. 
Οι συνθήκες θερμικής άνεσης μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές, ωστόσο οι ετήσιες καταναλώσεις
πετρελαίου είναι υψηλές και καθιστούν το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης εξαιρετικά ενεργοβόρο.
Σύστημα Ψύξης
Οι απαιτήσεις ψύξης για τα κτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιορίζονται στους μήνες Μάιο και Σε-
πτέμβριο. Εξάλλου, δεν υπάρχει εγκατεστημένο κεντρικό σύστημα ψύξης του κτηρίου, παρά μόνο δυο τοπικές
κλιματιστικές μονάδες συνολικής ονομαστικής ισχύος 5,27 kW, οι οποίες καλύπτουν το γραφείο διεύθυνσης
και το γραφείο διδασκόντων.
Φωτισμός
Η κάλυψη των αναγκών για τεχνητό φωτισμό επιτυγχάνεται ως επί το πλείστων με λαμπτήρες και φωτιστικά
φθορισμού και σε μικρότερο ποσοστό με λαμπτήρες πυράκτωσης. Η συνολική ισχύς των φωτιστικών σωμάτων
ανέρχεται σε 23,15kW. Ο αριθμός των φωτιστικών κρίνεται ικανοποιητικός ως προς την ποσότητα, γεγονός
που δεν ισχύει σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητά τους.
Λοιπές ηλεκτρικές συσκευές

Τύπος συσκευής Αριθμός συσκευών Ισχύς (kW)

Οικιακό ψυγείο 1 0,08

Ενισχυτής Μικροφώνου 1 0,1

Βραστήρας 1 0,5

Τοστιέρα 1 1

Θερμοθάλαμος 1 0,8

Φούρνος Μικροκυμάτων 1 0,8

Μηχανή καφέ 1 0,35

Φωτοτυπικό Μηχάνημα 2 0,7

Η/Υ 20 0,6

Projector 1 0,35

Εκτυπωτές 5 0,3

5.4.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 2ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτη-
ριστικών του κτηρίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατ’ επέκταση, η μείωση του λειτουργικού
του κόστους.
Επεμβάσεις στο κέλυφος
Μόνωση δώματος
Προτείνεται η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα, με επίστρωση θερμομονωτικών πλακιδίων εξηλασμένης
πολυστερίνης με μέσο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,034 W/(m.K) στους 10οC και πάχους 8 (cm),
ώστε ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας να είναι το πολύ 0,35 W/(m2*K) για το δώμα.
Επεμβάσεις στα συστήματα του κτηρίου
Θέρμανση
Η πρόταση για τη θέρμανση αφορά την εγκατάσταση συστοιχίας αντλιών θερμότητας τύπου αέρος – νερού με
θερμοδοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού, με COP ≥ 3,43 και χρήση των υφιστάμενων τερματικών μονάδων τύ-
που καλοριφέρ.

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού

Συνολική ονομαστική ισχύς 142 kW

Φωτισμός
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Προτείνεται η αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων φθορίου και πυρακτώσεως από φωτιστι-
κά τύπου LED και η τοποθέτηση αισθητήρων φυσικού φωτισμού στους κοινόχρηστους χώρους, ώστε να απο-
τρέπεται η άσκοπη χρήση του τεχνητού.
Φωτοβολταϊκό σύστημα
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (net-  metering). Η
συνολική επιφάνεια των επιπέδων δωμάτων είναι 842,76 τ.μ.. Προτείνεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά
πλαίσια επιφάνειας 144 τ.μ., σε κλίση 25° και νότιο προσανατολισμό.

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 25,2 kW

Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίου 
Εγκατάσταση συστήματος BEMS για την επιτήρηση και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών συ-
στημάτων, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων του συνόλου των εγκατα-
στάσεων από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου.
Συγκριμένα πρόκειται να εγκατασταθεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας το οποίο θα έχει τη δυ-
νατότητα να καταγράφει τις ηλεκτρικές καταναλώσεις με ειδικούς τρείς διαφορετικούς μετρητές. Θα γίνεται
καταμέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας της αντλίας θερμότητας, του φωτισμού και των λοιπών κατα-
ναλώσεων. Επιπρόσθετα θα εγκατασταθούν αισθητήρια για τη μέτρηση της  θερμοκρασίας(εσωτερικής & εξω-
τερικής), θερμοκρασία ΦΒ πάνελ,  ηλιακής ακτινοβολίας, υγρασίας. Τα δεδομένα των μετρήσεων θα κατα-
γράφονται σε χρονοσειρές δεδομένων μέσω καταγραφικού συστήματος ώστε  να μπορούν να δημιουργηθούν
αναφορές που θα  πιστοποιήσουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας .

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021

οι συντάκτες ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
η Πρ/μένη του Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής ΤΥΔΑΑΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΟΣ
μηχανολόγος μηχανικός

Ι. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ: Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή 
αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων
στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων 

(2ο, 3ο Γυμνάσιο &1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

A.M. 150/2021

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: 
« Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην 

Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων»   (2ο, 3ο Γυμνάσιο &1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων)

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

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, αποκομιδή μπαζών

2.  Διάφορες οικοδομικές εργασίες

3. Εργασίες διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων

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
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7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Ουδείς
8. Άλλες ζώνες κινδύνου

Ουδεμία
9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων,

απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)

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

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

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: Εργα ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών μονάδων στην Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων 

2
.

Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Το έργο παριλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων σχολικών κτιρίων, των 2ο, 3ο Γυμνάσιο & 1ο, 2ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων, μέσω της
εφαρμογής Μέτρων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης και τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

3
.

Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων

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 3 φάσεις:

4. ΦΑΣΗ 1: Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, αποκομιδή μπαζών
5. ΦΑΣΗ 2: Διάφορες οικοδομικές εργασίες
6. ΦΑΣΗ 3: Εργασίες διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων

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
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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, αποκομιδή μπαζών 

Εκσκαφές – Καθαιρέσεις, αποκομιδή μπαζών

(2) 
2.1  Οικοδομικές εργασίες - Φυτοτεχνικά 

 Σκυροδέματα – Επιστρώσεις – Φύτευση - 

(3) 
3.1 Η/Μ εγκαταστάσεις

Εξοπλισμός – Ηλεκτρομηχανολογικά - 
Εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων

Φάση 1η Φάση 2η Φάση
3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

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
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
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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
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό 
02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1
02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 1
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 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
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

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η
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Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

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 1
03202 Πέρατα δαπέδων 2 2 1
03203 Επικλινή δάπεδα 2 2 1
03204 Ολισθηρά δάπεδα 1 1 1
03205 Ανώμαλα δάπεδα 1 1 1
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 1 1 1
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 1 1 1
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 1 1 1
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 1 1 1
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού 1 1 1
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση 1 1 1

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 2 2 1
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 2 2 1
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 2 2 1
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 2 2 1
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση 2 2 1

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 2 2 1
03402

03500. Άλλη πηγή 03501
03502
03503

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά 
- θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
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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 1
04205 Πεπιεσμένος αέρας 1
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων 1
04207 Δίκτυα ύδρευσης 1 1
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 1

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

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 05101 Αστοχία. Γήρανση 1 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 1 1
05202 Διαστολή - συστολή υλικών 1 1 1
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1 1 1
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05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 1 1 1
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1 1 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 1

05500. Άλλη πηγή 05501
05502
05503

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 1 1

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 2 2
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα 1 1 1
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 1 1 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
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06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1 1
06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1 1

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις 1 1
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις 1 1
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 1
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 1
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 1 1
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 1

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων 1 1
07302
07303

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

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.
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08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου
08300. Άλλη πηγή 08301

08302
08303

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1

09102 Υπέρθερμα ρευστά 
09103 Πυρακτωμένα στερεά
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Άσφαλτος / πίσσα
09106 Καυστήρες 1
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 1

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 1
09202 Οξέα 1 1
09203

09300. Άλλη πηγή 09301
09302
09303
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες 1 1

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1
10103 Σκόνη 1 1 1
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 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
10208 Συγκολλήσεις 1
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες
10210
10211
10212

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307
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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 της μαθητικής κοινότητας στα σχολεία και του προσωπικού και των επισκεπτών στα δημοτικά 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,  7 Οκτωβρίου 2021
οι συντάκτες

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΧΟΣ
μηχανολόγος μηχανικός
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