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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Α.Μ. 64/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:  16836/10-07-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό
για  την  ανάθεση  του  έργου:  «Συντήρηση  και  επισκευή  δημοτικών  γυμναστηρίων  –
αθλητικών  εγκαταστάσεων»,  με  προϋπολογισμό  35.000,00 ΕΥΡΩ  (με  Φ.Π.Α.).  Το  έργο
συντίθεται από δύο κατηγορίες εργασιών  (οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά) με προϋπολογισμό
28.225,818€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το αριθμημένο Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς με το
ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (email)  αν  αποστείλουν  σχετικό  αίτημα  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
(email)  meletes@agankam.gov.gr,  στο  οποίο  θα αναγράφουν  τα  εξής  στοιχεία  τους:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(συμμετέχοντος στη Δημοπρασία),  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, FAX,
EMAIL. Τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης μπορεί να τα αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση: www.agan.gov.gr, μετά την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017. 
Πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  2132023625-613–617–618-609,  FAX επικοινωνίας  2132023626,  στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  25 Ιουλίου 2017 (25-07-2017), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 §2α του Ν.
4412/16, στο αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας.

4. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας  Η/Μ,  β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  εγκατεστημένοι  σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016).

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από  ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων 2017 (πρώην ΣΑΤΑ) και έχει
γραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ο.Ε.. 2017 με Κ.Α. 15.6261.0016

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

Άγιοι Ανάργυροι, 10-07-2017
                             Η Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

                                ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

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


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΕΡΓΟ:

Α.Μ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ –

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

64/2017

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2

ΚΑΠ επενδυτικώνν δαπανώνν
Δήνμών 2017(πρώνήν ΣΑΤΑ)
(Κ.Α. 15.6261.0016 του
Π/Υ  του Δήνμου)

Δ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι ΑΚ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟ Υ  Δ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Ο ΥΣ Υ Ν Ο Π Τ Ι ΚΟ Υ  Δ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν ΑΔ Ο Χ Ο Υ  Κ ΑΤΑΣ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο ΥΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν ΑΔ Ο Χ Ο Υ  Κ ΑΤΑΣ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ

3Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τήν με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδονχου για τήν κατασκευήν του ενργου:

"" Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν  –Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν  Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν  –

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν ”Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Γ Κ ΑΤΑ Σ ΤΑ Σ Ε Ω Ν ”

Εκτιμώμενης αξίας  28.225,81 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθει ν συνμφώνα με α) τις διατανξεις  του ν.  4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ονρους τής
παρουνσας και

καλεί

τους ενδιαφερονμενους οικονομικουνς  φορεινς  να υποβανλουν προσφορα ν για τήν ανανδειξή αναδονχου
κατασκευήνς του ώς αννώ ενργου.
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Πίνακας Περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1 Κυνριος του ενργου Α Αναθεντουσα Αρχήν Α Στοιχεινα Επικοινώνινας

Άρθρο 2 Παραλαβήν εγγρανφών συνμβασής και τευχώνν

Άρθρο 3 Υποβολήν Φακενλου Προσφορανς

Άρθρο 4
Διαδικασινα υποβολήνς και αξιολονγήσής τών προσφορώνν Α 
ΚατακυνρώσήΑ Συνναψή συνμβασής - Ενστανσεις

Άρθρο 5 Έγγραφα τής συνμβασής καταν το στανδιο τής εκτενλεσής - Συμφώνήτικον Α Σειραν ισχυνος

Άρθρο 6 Γλώνσσα διαδικασινας

Άρθρο 7 Εφαρμοστενα νομοθεσινα

Άρθρο 8 Χρήματοδοντήσή του Έργου, Φονροι, Δασμοιν, κ.λ.π. Α Πλήρώμήν Αναδονχου

Άρθρο 9 Συμπλήνρώσή Α αποσαφήννισή πλήροφοριώνν και δικαιολογήτικώνν

Άρθρο 10 Απονφασή ανανλήψής υποχρενώσής - Έγκρισή δενσμευσής πινστώσής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11 Τιντλος, προυοπολογισμονς, τονπος, περιγραφήν και ουσιώνδή χαρακτήριστικαν 
του ενργου

Άρθρο 12 Προθεσμινα εκτενλεσής του ενργου

Άρθρο 13 Διαδικασινα συνναψής συνμβασής Α Όροι υποβολήνς προσφορώνν

Άρθρο 14 Κριτήνριο Ανανθεσής 

Άρθρο 15 Εγγυνήσή συμμετοχήνς 

Άρθρο 16 Χορήνγήσή προκαταβολήνς Α Ρήντρα Προνσθετής Καταβολήνς (Πριμ)

Άρθρο 17 Εγγυήνσεις καλήνς εκτενλεσής και λειτουργινας του ενργου 

Άρθρο 17Α Έκδοσή εγγυήτικώνν

Άρθρο 18 Ημερομήνινα λήνξής τής προθεσμινας υποβολήνς τών προσφορώνν

Άρθρο 19 Χροννος ισχυνος προσφορώνν

Άρθρο 20 Δήμοσιοντήτα Α Δαπαννες δήμοσινευσής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 Δικαιουνμενοι συμμετοχήνς στή διαδικασινα συνναψής συνμβασής
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Άρθρο 22 Κριτήνρια ποιοτικήνς επιλογήνς

Άρθρο 23 Αποδεικτικαν μενσα ποιοτικήνς επιλογήνς

Άρθρο 24 Περιεχονμενο Φακενλου Προσφορανς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25

Άρθρο 26        

Υπεργολαβινα

Διανφορες ρυθμινσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 4

1.1 Αναθεντουσα αρχήν: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
Οδονς : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κώδ. : 13561
Τήλ. : 2132023625 Α 613 Α 617 Α 618 - 609
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πλήροφορινες: : ............................................

1.2 Εργοδοντής ήν Κυνριος του Έργου:  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Φορενας κατασκευήνς του ενργου:  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Προιοστανμενή Αρχήν : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθυννουσα ήν Επιβλενπουσα Υπήρεσινα :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.

Η δήμοπρασινα θα διενεργήθειν στήν   Τεχνικήν Υπήρεσινα του Δήνμου, Λ.Δήμοκρατινας 61, Αγιοι Ανανργυροι, στις
25/07/2017, ώνρα 10.00π.μ.  ( Τονπος Α Ημερομήνινα - Ωνρα )   και απον τήν Επιτροπήν Διαγώνισμουν  5

1.6 Αρμονδιο Τεχνικον Συμβουνλιο :…………………………
Εφονσον οι ανώτενρώ υπήρεσινες μεταστεγασθουνν καταν τή διανρκεια τής διαδικασινας ανανθεσής ήν
εκτενλεσής  του  ενργου,  υποχρεουννται  να  δήλώνσουν  ανμεσα  τα  νενα  τους  στοιχεινα  στους
προσφενροντες ήν στον ανανδοχο.
Εφονσον  οι  ανώτενρώ  υπήρεσινες  ήν/και  τα  αποφαινονμενα  ονργανα  του  Φορενα  Κατασκευήνς
καταργήθουνν,  συγχώνευτουνν ή ν με οποιονδήνποτε τρονπο μεταβλήθουνν κατα ν τή διανρκεια τής
διαδικασινας  ανανθεσής  ή ν εκτενλεσής  του  ενργου,  υποχρεουννται  να  δήλώνσουν  ανμεσα  και
εγγρανφώς  στους  προσφενροντες  ή ν στον  ανανδοχο  τα  στοιχεινα  τών  υπήρεσιώνν  ήν
αποφαινονμενών οργαννών, τα οποινα καταν τον νονμο αποτελουνν καθολικον διανδοχο τών εν λονγώ
οργαννών που υπεισενρχονται στα δικαιώνματα και υποχρεώνσεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 
2.1. Τα ενγγραφα τής συνμβασής καταν τήν ενννοια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 του ανρθρου 2 του ν. 4412/2016
για τον παρονντα διαγώνισμον εινναι τα ακονλουθα :
α) ή με αρ. Πρώτ. 16836/2017 περινλήψή διακήνρυξής ονπώς δήμοσιευνθήκε στο ΦΕΚ (ΚΑΔ ................)6

β) ή παρουνσα διακήνρυξή,
γ)  το Τυποποιήμεννο Έντυπο Υπευνθυνής Δήνλώσής (Τ.Ε.Υ.Δ) του ανρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Β/3698/16-11-2016) ,
δ) το ενντυπο οικονομικήνς προσφορανς,
ε) ο προυοπολογισμονς δήμοπραντήσής, 
στ) το τιμολονγιο δήμοπραντήσής, 
ζ) ή ειδικήν συγγραφήν υποχρεώνσεών,
ή) ή τεχνικήν συγγραφήν υποχρενώσεών 
θ) το τευνχος συμπλήρώματικώνν τεχνικώνν προδιαγραφώνν,
ι) το υπονδειγμα ….7

ια) το τευνχος τεχνικήνς περιγραφήνς,
ιβ) ή τεχνικήν μελεντή,
ιγ) τυχονν συμπλήρώματικενς  πλήροφορινες και διευκρινινσεις που θα παρασχεθουνν απον τήν αναθεντουσα
αρχήν  επιν ονλών τών ανώτενρώ
ιδ) ............................8

2.2 Για τήν παραλαβήν τών τευχώνν, οι ενδιαφερονμενοι καταβανλλουν τή δαπαννή αναπαραγώγήνς τους,
που ανενρχεται σε ……………..ΕΥΡΩ,                    εκτονς αν ο ενδιαφερονμενος αναλανβει με δαπαννή και
επιμενλεια ν του  τήν  αναπαραγώγήν  .  Οι  ενδιαφερονμενοι  μπορουνν  ακονμα,  να  λανβουν  γνώνσή  τών
εγγρανφών τής συνμβασής στα γραφεινα τής αναθεντουσας αρχήνς καταν τις εργανσιμες ήμενρες και ώνρες  .
Μπορουνν  επινσής  να  λανβουν  αντινγραφα αυτώνν  με  δαπαννες  και  φροντινδα  τους.  Οι  ενδιαφερονμενοι
μπορουνν να παραλανβουν τα παραπαννώ στοιχεινα και ταχυδρομικαν, εφονσον τα ζήτήνσουν ενγκαιρα και

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ                                                                                                                                              ΣΕΛΙΣ 4
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εμβανσουν,  κατονπιν  συνεννονήσής  με  τήν  αναθεντουσα  αρχήν,  πενραν  τής  αναφερομεννής  στο  πρώντο
εδανφιο δαπαννής και τή δαπαννή τής ταχυδρομικήνς αποστολήνς τους. Η αναθεντουσα αρχήν αποστενλλει
τα  ζήτήθενντα  στοιχεινα  μενσώ  τών  Ελλήνικώνν  Ταχυδρομεινών  ή ν ιδιώτικώνν  εταιρειώνν  μεταφορανς
αλλήλογραφινας και χώρινς να φενρει ευθυννή για τήν ενγκαιρή ανφιξή τους στον ενδιαφερονμενο
Οι ενδιαφερονμενοι μπορειν να αντλήνσουν τα τευνχή δήμοπραντήσής απον τήν ιστοσελινδα του Δήνμου στή
διευνθυνσή:  www.agan.gov.gr.  Το  αριθμήμεννο  Εντυπο  Οικονομικήνς  Προσφορανς  μπορει ν να  τους
αποσταλει ν με  το  ήλεκτρονικο ν ταχυδρομεινο  (email)  αν  αποστεινλουν  σχετικο ν αιντήμα  στήν/στις
ήλεκτρονικήν/ενς διευνθυνσή/νσεις (email) meletes@agankam.gov.gr, στο οποινο θα αναγρανφουν τα εξήνς
στοιχεινα  τους:  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  (συμμετενχοντος  στή  Δήμοπρασινα),  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, FAX, EMAIL 9 10.   

2.3 Εφονσον ενχουν ζήτήθειν εγκαινρώς, ήντοι ενώς τήν 18/07/201711οι αναθεντουσες αρχενς παρενχουν σε ονλους
τους προσφενροντες που συμμετενχουν στή διαδικασινα συνναψής συνμβασής συμπλήρώματικενς πλήροφορινες
σχετικαν με τις προδιαγραφενς και οποιαδήνποτε σχετικαν δικαιολογήτικαν, το αργοντερο στις 21/07/201712

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  φανκελοι  τών  προσφορώνν  υποβανλλονται  μενσα  στήν  προθεσμινα  του  ανρθρου  18  ειντε  (α)  με
κατανθεσήν τους στήν Επιτροπή ν Διαγώνισμου ν ειντε (β) με συστήμεννή επιστολήν προς τήν αναθεντουσα
αρχήν ειντε (γ) με κατανθεσήν τους στο  πρώτονκολλο τής αναθεντουσας αρχήνς  (Ταχυδρομικήν διευνθυνσή:
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  61,  13561  ΑΓΙΟΙ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ). Σε  περινπτώσή  ταχυδρομικήνς  αποστολήνς  ήν
κατανθεσής στο πρώτονκολλο, οι φανκελοι προσφορανς γιννονται δεκτοι ν εφονσον ενχουν πρώτοκολλήθειν
στο  πρώτονκολλο  τής  αναθεντουσας  αρχήνς  που  διεξανγει  τον  διαγώνισμον,  το  αργοντερο  μενχρι  τήν
ήμερομήνινα και ώνρα του διαγώνισμουν,  ονπώς ορινζονται στο ανρθρο 18 τής παρουνσας. Η αναθεντουσα
αρχή ν δεν φενρει ευθυννή για τυχονν ελλεινψεις του περιεχομεννου τών προσφορώνν που αποστενλλονται
ταχυδρομικα ν ουντε  για  καθυστερήνσεις  στήν  ανφιξή ν τους.  Δεν  θα  παραλήφθουνν  φανκελοι  ή ν ανλλα
ενγγραφα απο ν οποιοδήνποτε  ταχυδρομικο ν κατανστήμα,  ακονμα  κι  αν  ή  αναθεντουσα αρχή ν ειδοποιήθειν
εγκαινρώς.
3.2. Οι προσφορενς υποβανλλονται μενσα σε σφραγισμεννο φανκελο (κυρινώς φανκελος), στον οποινο πρενπει να
αναγρανφονται ευκρινώνς τα ακονλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά

του …...............................
για το έργο : «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων – αθλητικών

εγκαταστάσεων»
με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 25/07/201713

Ο κυρινώς φανκελος τής προσφορανς συνοδευνεται απο ν αιντήσή υποβολήνς προσφορανς  στο διαγώνισμον,  ή
οποινα  αναγρανφει  το  διαγώνισμο ν τον  οποινο  αφοραν,  τα  στοιχεινα  ταυτοντήτας  του  προσφενροντος
(μεμονώμεννου  ή ν  εννώσής),  δήλαδή ν επώνυμινα  (ή ν ονοματεπώννυμο  φυσικου ν προσώνπου),  απαραιντήτα
στοιχεινα επικοινώνινας (ταχυδρομικήν διευνθυνσή, αριθμον τήλεφώννου, fax, e-mail  ). 

3.3. Με τήν προσφοραν υποβανλλονται τα ακονλουθα:
α) ξεχώριστονς σφραγισμεννος φανκελος, με τήν εννδειξή αΔικαιολογήτικαν Συμμετοχήνς  καταν τα οριζονμενα
στο ανρθρο 24.2 και
β)  ξεχώριστονς  σφραγισμένος φανκελος  (κλεισμεννος  με  τρονπο  που  δε  μπορει ν να  ανοιχθει ν χώρινς  να
καταστειν τουντο αντιλήπτο ν επί ποινή αποκλεισμού), με τήν εννδειξή αΟικονομικήν Προσφοραν , ο οποινος
περιενχει τα οικονομικαν στοιχεινα τής προσφορανς, καταν τα οριζονμενα στο ανρθρο 24.3 τής παρουνσας .
Οι δυνο ώς αννώ ξεχώριστοι ν σφραγισμεννοι φανκελοι φενρουν επινσής τις ενδεινξεις του κυρινώς φακενλου τής
παρ. 2.
3.4. Προσφορενς που περιενρχονται στήν αναθεντουσα αρχήν με οποιοδήνποτε τρονπο πριν απον τήν ήμερομήνινα
υποβολήνς  του  ανρθρου  18  τής  παρουνσας,  δεν  αποσφραγινζονται,  αλλα ν παραδινδονται  στήν  Επιτροπήν
Διαγώνισμουν καταν τα οριζονμενα στο ανρθρο 4.1 τής παρουνσας.
3.5.   Για τυχονν  προσφορενς  που υποβανλλονται  εκπρονθεσμα,14 ή  Επιτροπή ν Διαγώνισμου ν σήμειώννει  στο
πρακτικο ν τής τήν εκπρονθεσμή υποβολήν (  ήμερομήνινα και    ακριβήν ώνρα  που περιήνλθε ή προσφοραν στήν
κατοχήν τής ή ν που παρελήνφθή ή συστήμεννή επιστολήν απον τήν αναθεντουσα αρχήν ήν που κατατενθήκε στο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ                                                                                                                                              ΣΕΛΙΣ 5



 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Μ. 64-2017                                                                                                                                                                                                                 ΑΔΑΜ:17 PROC001667936

πρώτονκολλο τής αναθεντουσας αρχήνς) και τις απορρινπτει ώς μή κανονικενς..

3.6.  Οι  προσφορενς  υπογρανφονται  και  μονογρανφονται  ανα ν φυνλλο  απο ν τον  οικονομικο ν φορενα  ήν,  σε
περινπτώσή νομικώνν προσώνπών, απον το νονμιμο εκπρονσώπο αυτώνν.
3.7. Η εννώσή οικονομικώνν φορενών υποβανλλει κοινήν προσφοραν, ή οποινα υπογρανφεται υποχρεώτικαν, ειντε
απο ν ονλους  τους  οικονομικουνς  φορεινς  που  αποτελουνν  τήν  εννώσή,  ειντε  απο ν εκπρονσώπο ν τους  νομινμώς
εξουσιοδοτήμεννο.  Στήν  προσφορα ν απαραιτήντώς πρενπει  να  προσδιορινζεται  ή  ενκτασή και  το  εινδος  τής
συμμετοχήνς του (συμπεριλαμβανομεννής τής κατανομήνς αμοιβήνς μεταξυ ν τους) κανθε μενλους τής εννώσής,
καθώνς και ο εκπρονσώπος/συντονιστήνς αυτήνς.

Άρθρο 4: Διαδικασία  υποβολής  και  αξιολόγησης  των προσφορών  -  Κατακύρωση -  Σύναψη
σύμβασης- Ενστάσεις

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού 
α)  Η  ενναρξή  υποβολήνς  τών  προσφορώνν  που  κατατινθενται  κατα ν τήν  καταλήκτική ν ήμερομήνινα  στήν
Επιτροπήν Διαγώνισμουν, σε δήμονσια συνεδρινασή, κήρυνσσεται απον τον Προνεδρο αυτήνς, μισήν ώνρα πριν απον
τήν ώνρα λήνξής τής προθεσμινας του ανρθρου 18 τής παρουνσας. Η παραλαβήν μπορειν να συνεχισθειν και μεταν
τήν ώνρα λήνξής, αν ή υποβολήν, που ενχει εμπρονθεσμα αρχινσει, συνεχινζεται χώρινς διακοπήν λονγώ του πλήνθους
τών προσελθονντών ενδιαφερομεννών οικονομικώνν φορενών. Η λήνξή τής παραλαβήνς κήρυνσσεται επινσής απον
τον  Προνεδρο  τής  Επιτροπήνς  Διαγώνισμουν,  με  προειδοποινήσή  ολινγών  λεπτώνν  τής  ώνρας  και  μετα ν τήν
κήνρυξή τής λήνξής δεν γιννεται δεκτήν ανλλή προσφοραν.
Ο  Προνεδρος  τής  Επιτροπήνς  Διαγώνισμου ν επικοινώνει ν εν  συνεχεινα  αμενσώς  με  το  πρώτονκολλο  τής
αναθεντουσας αρχήνς  για να διαπιστώνσει αν ενχουν υποβλήθειν προσφορενς καταν τήν παρ. 1 του ανρθρου 3
τής παρουνσας (σήμειώννεται οντι, τονσο στο πρώτονκολλο, ονσο και στον κυρινώς φανκελο αναγρανφεται ή ώνρα
και ήμενρα υποβολήνς και ή σχετικήν καταχώνρήσή στο φανκελο μονογρανφεται απον τον υπευνθυνο υπανλλήλο)
και σε καταφατικήν περινπτώσή μεταβαιννει μενλος τής, κατ’ εντολήν του Προενδρου τής και παραλαμβαννει τις
προσφορενς για να τήρήθειν ή υπονλοιπή διαδικασινα του διαγώνισμουν.

β) Οι προσφορενς που παραλαμβαννονται καταχώρινζονται καταν σειραν κατανθεσήνς τους σε σχετικον πρακτικον
τής Επιτροπήνς Διαγώνισμουν, στο οποινο ειδικοντερα αναφενρονται  ή σειραν προσενλευσής, ή επώνυμινα του
οικονομικου ν φορενα,  ή  τανξή  και  κατήγορινα  του  15,  ο εξουσιοδοτήμεννος  εκπρονσώπος,  καθώνς  και  τα
δικαιολογήτικαν συμμετοχήνς  του  ανρθρου  24.216 Όλοι  οι  φανκελοι  αριθμουννται  με  τον  αυνξοντα  αριθμον
κατανθεσήνς τους, ονπώς καταχώρινσθήκαν στο πρακτικον και μονογρανφονται απον τον Προνεδρο και τα μενλή
τής Επιτροπήνς Διαγώνισμουν.

γ) Αμενσώς μεταν τήν καταν τα ανώτενρώ ολοκλήνρώσή τής παραλαβήνς τών προσφορώνν και καταγραφήνς τών
δικαιολογήτικώνν συμμετοχήνς του ανρθρου 24.2, ακολουθειν ή αποσφρανγισή τών οικονομικώνν προσφορώνν,
ή μονογραφήν τους απον τον Προνεδρο και τα μενλή τής Επιτροπήνς Διαγώνισμουν και ή ανακοιννώσή τών επιν
μενρους στοιχεινών τους, τα οποινα επινσής καταχώρινζονται στο ινδιο ώς αννώ πρακτικον. 

δ)  Στή  συνενχεια17,  18 ή  Επιτροπή ν Διαγώνισμου ν προβαιννει  σε  ενλεγχο  τής  ολονγραφής  και  αριθμήτικήνς
αναγραφήνς τών επιμενρους ποσοστώνν ενκπτώσής και τής ομαλήνς μεταξυν τους σχενσής.

Για τήν εφαρμογή ν του  ελέγχου ομαλότητας,  χρήσιμοποιεινται απο ν τήν Επιτροπή ν Διαγώνισμου ν ή μενσή
ενκπτώσή προσφορανς (Εμ), συνμφώνα με τα οριζονμενα στα ανρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Όλες οι οικονομικενς προσφορενς καταχώρινζονται, μεταν τις τυχονν αναγκαινες διορθώνσεις, σε πιννακα καταν τή
σειρα ν μειοδοσινας  (αρχινζοντας απο ν τή  μικροντερή προσφοραν),  ο  οποινος  υπογρανφεται  απο ν τα  μενλή  τής
Επιτροπήνς Διαγώνισμουν και αποτελειν μενρος του πρακτικουν τής.

ε) Στή συνενχεια,  ή Επιτροπήν Διαγώνισμου ν ελενγχει τα δικαιολογήτικα ν συμμετοχήνς του ανρθρου 24.2 τής
παρουνσας  τήν  ινδια  ήμενρα  κατα ν τή  σειρα ν τής  μειοδοσινας,  αρχινζοντας  απο ν τον  πρώντο  μειοδοντή.  Αν  ή
ολοκλήνρώσή  του  ελενγχου  αυτου ν δεν  εινναι  δυνατή ν τήν  ινδια  μενρα,  λονγώ  του  μεγανλου  αριθμου ν τών
προσφορώνν και του ελενγχου τών εγγυήτικώνν επιστολώνν, ελενγχονται τουλανχιστον οι δενκα (10) πρώντες
κατα ν σειρα ν μειοδοσινας  προσφορενς.  Στήν  περινπτώσή  αυτή ν ή  διαδικασινα  συνεχινζεται  τις  επονμενες
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εργανσιμες  ήμενρες,  εκτονς  αν υφινσταται  σπουδαινος  λονγος  για  τήν  αναβολή ν τής  σε  ήμενρα και  ώνρα που
κοινοποιεινται  εγγρανφώς  στους  προσφενροντες,  ανακοινώννεται  με  τοιχοκονλλήσή  στον  πιννακα
ανακοινώνσεών τής υπήρεσινας και αναρτανται στήν ιστοσελινδα τής αναθεντουσας αρχήνς, εφονσον διαθεντει. Ο
ενλεγχος τών δικαιολογήτικώνν συμμετοχήνς συνινσταται στον ενλεγχο τής ορθήνς συμπλήνρώσής και υποβολήνς
τους.

στ)  Η  Επιτροπή ν Διαγώνισμουν,  πριν  τήν  ολοκλήνρώσή  τής  συννταξής  και  ενκδοσής  του  πρακτικου ν τής,
επικοινώνειν με τους εκδοντες που αναγρανφονται στις υποβλήθεινσες εγγυήτικενς επιστολενς, προκειμεννου να
διαπιστώνσει  τήν  εγκυροντήτα ν τους. Αν  διαπιστώθει ν πλαστοντήτα  εγγυήτικήνς  επιστολήνς,  ο  υποψήνφιος
αποκλεινεται απον τον διαγώνισμον, υποβανλλεται μήνυτήνρια αναφοραν στον αρμονδιο εισαγγελενα και κινεινται
διαδικασινα πειθαρχικήνς δινώξής, συνμφώνα με τις διατανξεις τών ανρθρών 82 και επονμενα του ν. 3669/2008. 

ζ) Η περιγραφονμενή διαδικασινα καταχώρεινται στο πρακτικον τής Επιτροπήνς Διαγώνισμουν ήν σε παρανρτήμαν
του που υπογρανφεται απον τον Προνεδρο και τα μενλή τής. 
Η Επιτροπήν Διαγώνισμουν ολοκλήρώννει τή συννταξή και ενκδοσή του σχετικουν πρακτικουν με το αποτενλεσμα
τής διαδικασινας, με το οποινο εισήγεινται τήν ανανθεσή τής συνμβασής στον μειοδοντή (ήν τή ματαινώσή), και το
υποβανλλει στήν αναθεντουσα αρχήν ή οποινα το εγκριννει19. 
Η αναθεντουσα αρχήν κοινοποιειν τήν απονφασή σε ονλους τους προσφενροντες με κανθε προνσφορο μενσο επιν
αποδεινξει.  Κατα ν τής  απονφασής  αυτήνς  χώρει ν εννστασή  κατα ν τα  οριζονμενα  στήν  παρανγραφο  4.3  τής
παρουνσής.

ή)  Επισήμαιννεται  οντι  σε  περινπτώσή  που  οι  προσφορενς  ενχουν  τήν  ινδια  ακριβώνς  τιμή ν (ισοντιμες),  ή
αναθεντουσα αρχήν επιλενγει τον (προσώρινον) ανανδοχο με κλήνρώσή μεταξυν τών οικονομικώνν φορενών που
υπενβαλαν ισοντιμες προσφορενς.  Η κλήνρώσή γιννεται ενώνπιον τής Επιτροπήνς Διαγώνισμουν και παρουσινα
τών οικονομικώνν φορενών που υπενβαλαν τις ισοντιμες προσφορενς. 

4.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης

α) Μεταν τήν αξιολονγήσή τών προσφορώνν,  ή αναθεντουσα αρχή ν ειδοποιει ν εγγρανφώς τον προσφενροντα,
στον οποινο προνκειται να γιννει ή κατακυνρώσή (απροσώρινο ν ανανδοχο ), να υποβανλει εντονς προθεσμινας,
εινκοσι  (20)  ήμερολογιακώνν ήμερώνν,20 τα δικαιολογήτικα ν που καθορινζονται  στο ανρθρο 23.2-23.10 τής
παρουνσας. Η αναθεντουσα αρχήν μπορειν να παρατειννει τήν ώς αννώ προθεσμινα, εφονσον αιτιολογεινται αυτον
επαρκώνς και κατ’ ανώντατο ονριο για δεκαπενντε (15) επιπλενον ήμενρες. Τα δικαιολογήτικαν προσκομινζονται
στο πρώτονκολλο τής αναθεντουσας αρχήνς σε σφραγισμεννο φανκελο, ο οποινος παραδινδεται στήν Επιτροπήν
Διαγώνισμουν. 
Αν δεν προσκομισθουνν τα παραπαννώ δικαιολογήτικαν ήν υπανρχουν ελλεινψεις σε αυταν που υποβλήνθήκαν,
παρενχεται προθεσμινα στον προσώρινο ν ανανδοχο να τα προσκομινσει  ή ν να τα συμπλήρώνσει  εντονς  πενντε
ήμερώνν απον τήν κοινοποινήσή σχετικήνς ενγγραφής ειδοποινήσής σε αυτονν. Η αναθεντουσα αρχήν μπορει ν να
παρατειννει  τήν  ώς  αννώ  προθεσμινα,  εφονσον  αιτιολογεινται  αυτο ν επαρκώνς  και  κατ’  ανώντατο  ονριο  για
δεκαπενντε (15) επιπλενον ήμενρες.

i) Αν καταν τον ενλεγχο τών παραπαννώ δικαιολογήτικώνν διαπιστώθειν οντι τα στοιχεινα που δήλώνθήκαν
με το Τυποποιήμεννο Έντυπο Υπευνθυνής Δήνλώσής (Τ.Ε.Υ.Δ),  εινναι ψευδήν ήν ανακριβήν, ήν 
ii) αν  δεν  υποβλήθουνν  στο  προκαθορισμεννο  χρονικο ν διανστήμα  τα  απαιτουνμενα  πρώτοντυπα  ήν
αντινγραφα, τών παραπαννώ δικαιολογήτικώνν, ήν 
iii) αν απον τα δικαιολογήτικαν που προσκομινσθήκαν νομινμώς και εμπροθενσμώς, δεν αποδεικνυνονται οι
ονροι και οι προυοποθενσεις συμμετοχήνς συνμφώνα με τα ανρθρα 21, 22 και 23 τής παρουνσας, 21

ο  προσώρινονς  ανανδοχος  κήρυνσσεται  ενκπτώτος,  καταπινπτει  υπενρ  τής  αναθεντουσας  αρχήνς  ή  εγγυνήσή
συμμετοχήνς του και ή κατακυνρώσή γιννεται στον προσφενροντα που υπενβαλε τήν αμενσώς επονμενή πλενον
συμφενρουσα απον οικονομικήν ανποψή προσφοραν τήρουμεννής τής ανώτενρώ διαδικασινας. 

Σε  περινπτώσή  ενγκαιρής  και  προσήνκουσας  ενήμενρώσής  τής  αναθεντουσας  αρχήνς  για  μεταβολενς  στις
προυοποθενσεις τις οποινες ο προσώρινονς ανανδοχος εινχε δήλώνσει με το  Τυποποιήμεννο Έντυπο Υπευνθυνής
Δήνλώσής (Τ.Ε.Υ.Δ), οντι πλήροιν,  οι οποινες επήνλθαν ήν για τις οποινες ενλαβε γνώνσή ο προσώρινονς ανανδοχος
μετα ν τήν  δήνλώσή  και  μενχρι  τήν  ήμενρα  τής  ενγγραφής  ειδοποινήσής  για  τήν  προσκονμισή  τών
δικαιολογήτικώνν κατακυνρώσής (οψιγενεινς  μεταβολενς),  δεν καταπινπτει  υπενρ τής αναθεντουσας αρχήνς  ή
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εγγυνήσή συμμετοχήνς του, που εινχε προσκομισθειν, συνμφώνα με το ανρθρο 15 τής παρουνσας.
Αν  κανεννας  απο ν τους  προσφενροντες  δεν  υπενβαλε  αλήθή ν ή ν ακριβή ν δήνλώσή,  ή ν αν  κανεννας  απο ν τους
προσφενροντες δεν προσκομινζει εννα ήν περισσοντερα απον τα απαιτουνμενα δικαιολογήτικαν, ήν αν κανεννας απον
τους προσφενροντες δεν αποδεινξει οντι πλήροιν τα κριτήνρια ποιοτικήνς επιλογήνς του ανρθρου 22, ή διαδικασινα
ανανθεσής ματαιώννεται.

Η διαδικασινα ελενγχου τών παραπαννώ δικαιολογήτικώνν ολοκλήρώννεται με τή συννταξή πρακτικουν απον τήν
Επιτροπή ν Διαγώνισμουν και τή διαβινβασή του φακενλου στήν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινονμενο
ονργανο αναθεντουσας αρχήνς) για τή λήνψή απονφασής, ειντε για τήν κατακυνρώσή τής συνμβασής, ειντε για τήν
κήνρυξή του προσώρινουν αναδονχου ώς εκπτώντου, ειντε για τή ματαινώσή τής διαδικασινας.

β) Η Αναθεντουσα Αρχή ν ειντε  κατακυρώννει,  ειντε  ματαιώννει τή συνμβασή,  συνμφώνα με τις διατανξεις τών
ανρθρών 105 και 106 του ν. 4412/2016.

Η  αναθεντουσα  αρχή ν κοινοποιει ν αμενσώς  τήν  απονφασή  κατακυνρώσής,  μαζι ν με  αντινγραφο  ονλών  τών
πρακτικώνν τής διαδικασινας ελενγχου και αξιολονγήσής τών προσφορώνν, σε κανθε προσφενροντα εκτονς απον
τον προσώρινον ανανδοχο με κανθε προνσφορο τρονπο, ονπώς με τήλεομοιοτυπινα, ήλεκτρονικον ταχυδρομεινο,
επι ν αποδεινξει. Όσοι  υπενβαλαν  παραδεκτενς  προσφορενς  λαμβαννουν  γνώνσή  τών  δικαιολογήτικώνν  του
προσώρινου ν αναδονχου  στα  γραφεινα  τής  Τεχνικήνς  Υπήρεσινας  του  Δήνμου  (Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  61,
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)(τονπος)   εντονς  ΠΕΝΤΕ  (5) εργανσιμών  ήμερώνν  απο ν τήν  ήμενρα  που  κοινοποιήνθήκε  σε
αυτουνς επιν αποδεινξει ή απονφασή κατακυνρώσής. 22

Μεταν τήν ολοκλήνρώσή του προσυμβατικουν ελενγχου απον το Ελεγκτικον Συνενδριο, συνμφώνα με τα ανρθρα 35
και 36  του ν.  4129/201323εφονσον απαιτεινται,  ο προσώρινονς ανανδοχος  υποβανλει  επικαιροποιήμεννα τα
δικαιολογήτικα ν του ανρθρου 23.3-23.10 τής παρουνσας μετα ν απο ν σχετική ν προνσκλήσή τής αναθεντουσας
αρχήνς.  Τα στοιχεινα ελενγχονται απον τήν Επιτροπήν Διαγώνισμουν και, εφονσον διαπιστώθει ν οντι,  δεν ενχουν
εκλεινψει οι προυοποθενσεις συμμετοχήνς του ανρθρου 21, τα κριτήνρια ποιοτικήνς επιλογήνς του ανρθρου 22 και
οντι δεν συντρενχουν λονγοι αποκλεισμουν, κοινοποιεινται ή απονφασή κατακυνρώσής στον προσώρινον ανανδοχο
και καλεινται να προσενλθει σε ορισμεννο τονπο και χροννο για τήν υπογραφήν του συμφώνήτικουν, εντονς εινκοσι
(20)  ήμερώνν  απο ν τήν  κοινοποινήσή  σχετικήνς  ενγγραφής  ειδικήνς  προνσκλήσής,  προσκομινζοντας,  και  τήν
απαιτουνμενή εγγυήτικήν επιστολήν καλήνς εκτενλεσής.          

Εανν ο ανανδοχος δεν προσενλθει να υπογρανψει το συμφώνήτικον, μενσα στήν προθεσμινα που ορινζεται στήν
ειδική ν προνσκλήσή,  κήρυνσσεται  ενκπτώτος,  καταπινπτει  υπενρ  τής  αναθεντουσας  αρχήνς  ή  εγγυνήσή
συμμετοχήνς του και ή κατακυνρώσή γιννεται στον προσφενροντα που υπενβαλε τήν αμενσώς επονμενή πλενον
συμφενρουσα απον οικονομικήν ανποψή προσφοραν. Αν κανεννας απον τους προσφενροντες δεν προσενλθει για
τήν υπογραφήν του συμφώνήτικουν, ή διαδικασινα ανανθεσής ματαιώννεται, συνμφώνα με τήν περινπτώσή  β
τής παραγρανφου 1 του ανρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

4.3 Ενστάσεις
Σε περινπτώσή εννστασής καταν πρανξής τής αναθεντουσας αρχήνς, ή προθεσμινα ανσκήσήνς τής εινναι πενντε
(5)  ήμερολογιακενς ήμενρες  απο ν τήν  κοινοποινήσή τής  προσβαλλονμενής  πρανξής  στον  ενδιαφερονμενο
οικονομικο ν φορενα.  Για  τήν ανσκήσή εννστασής κατα ν τής  διακήνρυξής,  ή  εννστασή υποβανλλεται  μενχρι
πενντε (5)  ήμερολογιακενς ήμενρες πριν απο ν τήν καταλήκτική ν ήμερομήνινα υποβολήνς  προσφορώνν του
ανρθρου 18 τής παρουνσας.
Η εννστασή υποβανλλεται ενώνπιον τής αναθεντουσας αρχήνς,  ή οποινα αποφασινζει,  υνστερα απο ν γνώνμή
τής  Επιτροπήνς  Διαγώνισμου ν για  τις  ενστανσεις  του  πρώντου  εδαφινου  και  υνστερα  απο ν γνώνμή  του
Τεχνικου ν Συμβουλινου  για  τις  ενστανσεις  του  δευντερου  εδαφινου,  εντονς  προθεσμινας  δενκα  (10)
ήμερολογιακώνν  ήμερώνν,  μετα ν τήν  ανπρακτή  πανροδο  τής  οποινας  τεκμαινρεται  ή  απονρριψή  τής
εννστασής.  Για το παραδεκτο ν τής ανσκήσής εννστασής,  απαιτεινται,  με τήν κατανθεσή τής εννστασής,  ή
καταβολή ν παραβονλου  υπενρ  του  Δήμοσινου,  συνμφώνα  με  το  ανρθρο  127  του  ν.  4412/2016.  Το
παρανβολο  αυτο ν αποτελει ν δήμονσιο  ενσοδο.  Το  παρανβολο  επιστρενφεται  με  πρανξή  τής  αναθεντουσας
αρχήνς, αν ή εννστασή γιννει δεκτήν απον το αποφασινζον διοικήτικον ονργανο.
Διαφορενς που αναφυνονται απον πρανξεις ήν παραλεινψεις, οι οποινες εκδινδονται ήν συντελουννται μεταν τήν
31.3.2017, διενπονται απον τις διατανξεις του Βιβλινου Iυ του ν. 4412/2016 (ανρθρα 345 ενώς 374).
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά 
ισχύος

Σχετικαν με τήν υπογραφήν τής συνμβασής, ισχυνουν τα προβλεπονμενα στήν παρ. 5 ανρθρου 105 και 135
του ν. 4412/2016.
Τα   ενγγραφα  τής  συνμβασής   με  βανσή  τα  οποινα  θα  εκτελεσθει ν το  ενργο  εινναι  τα  αναφερονμενα
παρακαντώ. Σε περινπτώσή ασυμφώνινας τών περιεχομεννών σε αυταν ονρών, ή σειραν ισχυνος καθορινζεται
ώς κατώτενρώ. 

1. Το συμφώνήτικον.
2. Η παρουνσα Διακήνρυξή.
3. Η Οικονομικήν Προσφοραν.
4. Το Τιμολονγιο Δήμοπραντήσής 
5. Η Ειδικήν Συγγραφήν Υποχρεώνσεών (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήν Συγγραφήν Υποχρεώνσεών (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικενς Προδιαγραφενς και τα 

Παραρτήνματα τους, 
7. Η Τεχνικήν Περιγραφήν (Τ.Π.). 
8. Ο Προυοπολογισμονς Δήμοπραντήσής.
9. Οι εγκεκριμεννες μελεντες του ενργου. 
10. Το εγκεκριμεννο Χρονοδιανγραμμα κατασκευήνς του ενργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα ενγγραφα τής συνμβασής συντανσσονται υποχρεώτικαν στήν ελλήνική ν γλώνσσα και προαιρετικαν

και σε ανλλες γλώνσσες, συνολικαν ήν μερικαν. Σε περινπτώσή ασυμφώνινας μεταξυν τών τμήμαντών τών
εγγρανφών τής συνμβασής που ενχουν συνταχθειν σε περισσσοντερες γλώνσσες, επικρατειν ή ελλήνικήν
ενκδοσή. Τυχονν ενστανσεις υποβανλλονται στήν ελλήνικήν γλώνσσα. 

6.2. Οι προσφορενς και τα περιλαμβανονμενα σε αυτενς στοιχεινα,  καθώνς και τα αποδεικτικα ν ενγγραφα
συντανσσονται  στήν  ελλήνική ν γλώνσσα  ή ν συνοδευνονται  απο ν επινσήμή  μετανφρασή ν τους  στήν
ελλήνικήν γλώνσσα. Στα αλλοδαπαν δήμονσια ενγγραφα και δικαιολογήτικαν εφαρμονζεται ή Συνθήνκή
τής Χανγής τής 5.10.1961, που κυρώνθήκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικοντερα, ονλα τα δήμονσια ενγγραφα που αφορουνν αλλοδαπουνς οικονομικουνς φορεινς και που θα
κατατεθουνν απον τους προσφενροντες στήν παρουνσα διαδικασινα, θα εινναι νονμιμα επικυρώμεννα,  και
ή μετανφρασή τών εν λονγώ εγγρανφών μπορει ν να γιννει ειντε απον τή μεταφραστικήν υπήρεσινα του
ΥΠ.ΕΞ., ειντε απον το αρμονδιο προξενεινο, ειντε απον δικήγονρο καταν τήν ενννοια τών ανρθρών 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώνδικας περιν Δικήγονρών), ειντε απον ορκώτον μεταφραστήν τής
χώνρας προενλευσής, αν υφινσταται στή χώνρα αυτήν τεντοια υπήρεσινα.

6.3. Επιτρενπεται  αντινστοιχα ή  κατανθεσή οιουδήνποτε δήμονσιου  εγγρανφου  και  δικαιολογήτικου ν που
αφορα ν αλλοδαπήν Επιχεινρήσή με τή μορφήν επικυρώμεννής φώτοτυπινας προερχονμενής ειντε απον το
νονμιμο επικυρώμεννο ενγγραφο απον το αρμονδιο Προξενεινο τής χώνρας του προσφενροντος, ειντε απον
το  πρώτοντυπο ενγγραφο με  τήν  σφραγινδα  ‘’Apostileφ  συνμφώνα με  τήν  Συνθήνκή τής  Χανγής  τής
5.10.1961. Η επικυνρώσή αυτήν πρενπει να ενχει γιννει απον δικήγονρο καταν τήν ενννοια τών ανρθρών 454
του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώνδικας περιν Δικήγονρών). 

6.4.   Ενήμερώτικα ν και  τεχνικα ν φυλλανδια  και  ανλλα  ενντυπα-εταιρικα ν ή ν μή  Α  με  ειδικο ν τεχνικον
περιεχονμενο μπορουνν να υποβανλλονται σε ανλλή γλώνσσα, χώρινς να συνοδευνονται απον μετανφρασή
στήν ελλήνικήν

6.5. Η προφορικήν επικοινώνινα με τήν αναθεντουσα αρχήν, καθώνς και μεταξυν αυτήνς και του αναδονχου, θα
γιννονται υποχρεώτικαν στήν ελλήνικήν γλώνσσα. Ο ανανδοχος εινναι υποχρεώμεννος να διευκολυννει τήν
επικοινώνινα τών αλλοδαπώνν υπαλλήνλών του με τήν  αναθεντουσα αρχήν,  με τον ορισμον και τήν
παρουσινα διερμήνενών.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1. Για τή δήμοπραντήσή του ενργου, τήν εκτενλεσή τής συνμβασής και τήν κατασκευήν του, εφαρμονζονται

οι διατανξεις τών παρακαντώ νομοθετήμαντών:
-  του ν.  4412/2016 αΔημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)  (Α’ 147),
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-  τών παραγρανφών 4 και 5 του ανρθρου 20, τών ανρθρών 80-110, τής παραγρανφου 1α του ανρθρου
176   ν. 3669/2008 (Α’ 116) αΚύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων  (ΚΔΕ), 
-  του ν.  4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α’ 267) αΔιαχείριση, 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», 24

 -  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικοντερα  το  ανρθρο  59  αΆρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα ,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) αΑρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ονπώς ισχυνει
- του ν. 4250/2014 αΔιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις  (Α’ 74 ) και ειδικοντερα το ανρθρο 1 αυτουν,-  του ν.  4129/2013 (Α’ 52) αΚύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ,
- του ν.  4129/2013 (Α’ 52) αΚυνρώσή του Κώνδικα Νονμών για το Ελεγκτικο ν Συνενδριο ,  (εφονσον
απαιτεινται)
- του ανρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) αΣυγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση ,25

-  του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  αΣύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…  ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) αΕνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις ,

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) αΚαταχώνρισή δήμοσιευνσεών τών φορενών του Δήμοσινου στο νομαρχιακον
και τοπικον Τυνπο και ανλλες διατανξεις ,

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικον Τυπογραφεινο, Εφήμερινς τής Κυβερνήνσεώς και λοιπενς διατανξειςφ,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξειςφ ονπώς
ισχυνει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχείαφ,
- τής με αρ. Π1 2380/2012 Κοινήνς  Υπουργικήνς Απονφασής (Β’ 3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).26

7.2 Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεωνφ  (Α'  30),  ονπώς
τροποποιήνθήκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυνρώσή τών στοιχεινών του αναδονχου με
τα  στοιχεινα  του   Ε.Σ.Ρ.,   το  π.δ.  82/1996  (Α  66)  αΟνομαστικοποίηση  ων  μετοχών  Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα ,  ή  κοινή ν απονφασή τών  Υπουργώνν
Ανανπτυξής και Επικρατεινας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαν με τα  ‘ ’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 ’’, 27 καθώνς και
ή απονφασή του Υφυπουργουν Οικονομινας και Οικονομικώνν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005
(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςφ. 

7.3 Οι διατανξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  αΚυνρώσή Κώνδικα Φονρου Προστιθενμενής Αξινας .
7.4 Οι σε εκτενλεσή τών ανώτενρώ διατανξεών εκδοθεινσες κανονιστικενς πρανξεις28, καθώνς και λοιπενς

διατανξεις  που  αναφενρονται  ρήτα ν ή ν απορρενουν  απο ν τα  οριζονμενα  στα  συμβατικα ν τευνχή  τής
παρουνσας  καθώνς και το συννολο τών διατανξεών του ασφαλιστικουν, εργατικουν, περιβαλλοντικουν
και  φορολογικου ν δικαινου και  γενικοντερα  κανθε  διανταξή  (Νονμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμήνευτικήν
εγκυνκλιος που διενπει τήν ανανθεσή και εκτενλεσή του ενργου τής παρουνσας συνμβασής, ενστώ και αν
δεν αναφενρονται ρήταν. Προσθήνκες και εν γεννει προσαρμογενς ανρθρών τής διακήνρυξής (πενραν τών
ονσών ήνδή προβλενπονται ρήτώνς στο κεινμενο τής προντυπής διακήνρυξής) μπορουνν να προστινθενται
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και να περιλαμβαννονται, μοννο εφονσον εινναι απονλυτα συμβατενς με τήν ισχυνουσα κανθε φοραν νομο-
θεσινα.

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

8.1. Το  ενργο  χρήματοδοτεινται  απο ν ΚΑΠ  επενδυτικώνν  δαπανώνν  Δήνμών  2017  (πρώνήν  ΣΑΤΑ  -
Κ.Α. 15.6261.0016 του Π/Υ του Δήνμου) 29

Το ενργο υπονκειται στις κρατήνσεις30 που προβλενπονται για τα ενργα αυταν,  περιλαμβανομεννής
τής κραντήσής υνψους 0,06% υπενρ τών λειτουργικώνν αναγκώνν τής Ενιαινας Ανεξανρτήτής Αρχήνς
Δήμοσινών Συμβανσεών, συνμφώνα με το ανρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.  

8.2. Τα γενικαν ενξοδα, ονφελος κ.λ.π. του Αναδονχου και οι επιβαρυννσεις απον φονρους, δασμουνς κ.λ.π.
καθορινζονται στο αντινστοιχο ανρθρο τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυννει τον Κυνριο του Έργου.

8.3. Οι  πλήρώμενς  θα  γιννονται  συνμφώνα με  το  ανρθρο  152  του  ν.  4412/2016  και  το  αντινστοιχο
ανρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρώμήν του εργολαβικουν τιμήνματος θα γιννεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεντουσα αρχήν μπορειν να καλενσει τους οικονομικουνς φορεινς να συμπλήρώνσουν ήν να διευκρινινσουν
τα πιστοποιήτικαν που ενχουν παραλήφθειν, συνμφώνα με το ανρθρο 102 και 103  του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Απονφασή με αρ.πρώτ.  103/04-04-2017 (ΑΔΑ: 65ΣΡΩ62-ΙΘΝ) Ο.Ε. για τήν ανανλήψή υποχρενώσής/ενγκρισή
δενσμευσής πινστώσής για το οικονομικον εντος 2017 και με αρ.  (Α.Α.Υ.: 509/2017) καταχώνρήσή στο βιβλινο
εγκρινσεών και εντολώνν πλήρώμήνς τής Δ.Ο.Υ. ( συμπλήρώννεται και ο αριθμονς τής απονφασής ενγκρισής τής
πολυετουνς ανανλήψής σε περινπτώσή που ή δαπαννή εκτειννεται σε περισσοντερα του ενονς οικονομικαν εντή,
συνμφώνα με το ανρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τιντλος του ενργου εινναι: 
« Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων – αθλητικών εγκαταστάσεων »

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου
Ο προυοπολογισμονς δήμοπραντήσής του ενργου ανενρχεται σε 35.000,00 Ευρών και αναλυνεται σε:
Δαπαννή Εργασιώνν  20.900,00
Γενικαν ενξοδα και Όφελος εργολανβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 3.510,00
Απρονβλεπτα32 (ποσοστου ν 15% επι ν τής δαπαννής εργασιώνν και του κονδυλινου Γ.Ε.+Ο.Ε.)  3.661,50
που αναλώννονται συνμφώνα με τους ονρους του ανρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
.............................................................33

Στο ανώτενρώ ποσον προβλενπεται αναθεώνρήσή στις τιμενς ποσουν 154,31 συνμφώνα με το ανρθρο 153
του ν. 4412/2016.

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Δήνμος Αγινών Αναργυνρών - Καματερουν

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στη  συντήρηση  και  επισκευή  των  δημοτικών  γυμναστηρίων  και

αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού  και  προβλέπεται  η

εκτέλεση οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση

αθλητικού εξοπλισμού.
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Επισημαίνεται οντι, το φυσικον και οικονομικον αντικεινμενο τών δήμοπρατουνμενών ενργών  δεν πρενπει να
μεταβανλλεται ουσιώδώνς καταν τή διανρκεια εκτενλεσής τής συνμβασής, καταν τα οριζονμενα στήν παρ. 4 του
ανρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοντήτα μεταβολήνς υφινσταται, μοννο υπον τις προυοποθενσεις τών ανρθρών
132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρενπεται ή χρήνσή τών αεπιν ενλασσον  δαπανώνν με τους ακονλουθους ονρους και περιορισμουνς:

 Δεν  τροποποιεινται  το  αβασικο ν σχενδιο  τής  προκήνρυξής,  ουντε  οι  προδιαγραφενς  του  ενργου,  ονπώς
περιγρανφονται στα συμβατικαν τευνχή, ουντε καταργεινται ομανδα εργασιώνν τής αρχικήνς συνμβασής. 

 Δεν θινγεται ή πλήροντήτα, ποιοντήτα και λειτουργικοντήτα του ενργου. 

 Δεν χρήσιμοποιεινται για τήν πλήρώμήν νενών εργασιώνν που δεν υπήνρχαν στήν αρχικήν συνμβασή. 

 Δεν υπερβαιννει ή δαπαννή αυτήν, καταν τον τελικον εγκεκριμεννο Ανακεφαλαιώτικον Πιννακα Εργασιώνν του
ενργου, ποσοστον εινκοσι τοις εκατον (20%) τής συμβατικήνς δαπαννής ομανδας εργασιώνν του ενργου ουντε,
αθροιστικαν, ποσοστον δενκα τοις εκατον (10%) τής δαπαννής τής αρχικήνς αξινας συνμβασής χώρινς Φ.Π.Α.,
αναθεώνρήσή τιμώνν και απρονβλεπτες δαπαννες. Στήν αθροιστικήν αυτήν ανακεφαλαινώσή λαμβαννονται
υπονψή  μοννο  οι  μεταφορενς  δαπαννής  απο ν μινα  ομανδα  εργασιώνν  σε  ανλλή.
Τα ποσαν που εξοικονομουννται, εφονσον υπερβαιννουν τα ανώτενρώ ονρια (20% ήν και 10%), μειώννουν
ισονποσα τή δαπαννή τής αξινας συνμβασής χώρινς Φ.Π.Α., αναθεώρήνσεις και απρονβλεπτες δαπαννες. Για τή
χρήνσή τών αεπιν ενλασσον δαπανώνν  απαιτεινται σε κανθε περινπτώσή ή συνμφώνή γνώνμή του Τεχνικουν
Συμβουλινου, υνστερα απον εισήνγήσή του φορενα υλοποινήσής.

Ο  προυοπολογισμονς  τών  ενργών  στα  οποινα  εφαρμονζεται  ή  παρανγραφος  αυτή ν αναλυνεται  σε  Ομανδες
εργασιώνν,  οι  οποινες  συντινθενται  απο ν εργασινες  που υπανγονται  σε  ενιαινα  υποσυννολα του τεχνικουν
αντικειμεννου  τών  ενργών,  ενχουν  παρονμοιο  τρονπο  κατασκευήνς  και  επιδενχονται  το  ινδιο  ποσοστον
ενκπτώσής στις τιμενς μονανδας τους. Με απονφασή του Υπουργουν Υποδομώνν και Μεταφορώνν, ή οποινα
μεταν τήν ενκδοσήν τής θα ενχει εφαρμογήν σε ονλα τα ώς αννώ ενργα, προσδιορινζονται οι ομανδες εργασιώνν
αναν κατήγορινα ενργών.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικήν προθεσμινα εκτενλεσής του ενργου, ορινζεται σε  δώδεκα(12) ημερολογιακούς μήνες  απον
τήν ήμενρα υπογραφήνς τής συνμβασής34. 
Οι αποκλειστικενς και ενδεικτικενς τμήματικενς προθεσμινες   του ενργου αναφενρονται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογήν του Αναδονχου, θα γιννει συνμφώνα με τήν ασυνοπτικήν διαδικασινα  του ανρθρου  117

του ν. 4412/2016 και υπον τις προυοποθενσεις του νονμου αυτουν.
13.2 Η οικονομική ν προσφορα ν τών διαγώνιζομεννών,  θα συνταχθει ν και  υποβλήθει ν συνμφώνα με τα

οριζονμενα στο ανρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 . 
13.3 Κανθε προσφενρών μπορειν να υποβανλει μοννο μινα προσφοραν. 35

13.4 Δεν επιτρενπεται ή υποβολήν εναλλακτικώνν προσφορώνν.36

13.5 Δε γιννονται δεκτενς προσφορενς για μενρος του αντικειμεννου τής συνμβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήνριο  για  τήν  ανανθεσή  τής  συνμβασής  εινναι  ή  πλενον  συμφενρουσα  απο ν οικονομική ν ανποψή
προσφοραν μοννο βανσει τιμήνς (χαμήλοντερή τιμήν).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για  τήν  ενγκυρή  συμμετοχή ν στον  διαγώνισμο ν κατα ν τους  ονρους  του  ανρθρου  72  παρ.  1α  του

ν.4412/2016 ΔΕΝ απαιτεινται εγγυνήσή συμμετοχήνς σε συνοπτικον διαγώνισμον.

15.2 Οι  εγγυήτικενς  επιστολενς  συμμετοχήνς  /καλήνς  εκτενλεσής περιλαμβαννουν  κατ’  ελανχιστον  τα
ακονλουθα στοιχεινα: 
α) τήν ήμερομήνινα ενκδοσής, 
β) τον εκδοντή, 
γ)  τον  κυνριο  του  ενργου  ή ν το  φορενα  κατασκευήνς  του  ενργου..................................   προς  τον  οποινο
απευθυννονται, 
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δ) τον αριθμον τής εγγυνήσής, 
ε) το ποσον που καλυνπτει ή εγγυνήσή, 
στ) τήν πλήνρή επώνυμινα, τον Α.Φ.Μ. και τή διευνθυνσή του οικονομικουν φορενα υπενρ του οποινου
εκδινδεται ή εγγυνήσή (στήν περινπτώσή εννώσής αναγρανφονται ονλα τα παραπαννώ για κανθε μενλος
τής εννώσής), 
ζ)  τους  ονρους  οντι:  αα)  ή  εγγυνήσή  παρενχεται  ανενκκλήτα  και  ανεπιφυνλακτα,  ο  δε  εκδοντής
παραιτεινται  του  δικαιώνματος τής  διαιρενσεώς  και  τής  διζήνσεώς,  και  ββ)  οντι  σε  περινπτώσή
κατανπτώσής αυτήνς, το ποσον τής κατανπτώσής υπονκειται στο εκανστοτε ισχυνον τενλος χαρτοσήνμου,
ή) τα στοιχεινα τής διακήνρυξής (αριθμονς, εντος, τιντλος ενργου) και τήν ήμερομήνινα διενενργειας του
διαγώνισμουν, 
θ) τήν ήμερομήνινα λήνξής ήν τον χροννο ισχυνος τής εγγυνήσής, 
ι) τήν ανανλήψή υποχρενώσής απον τον εκδοντή τής εγγυνήσής να καταβανλει το ποσον τής εγγυνήσής
ολικα ν ή ν μερικα ν εντονς  πενντε (5) ήμερώνν μετα ν απο ν απλή ν ενγγραφή ειδοποινήσή εκειννου προς τον
οποινο απευθυννεται. 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)37

16.1 ΔΕΝ38  προβλενπεται ή χορήνγήσή προκαταβολήνς στον Ανανδοχο ………………….39

16.2 ΔΕΝ προβλενπεται  ή πλήρώμήν πριμ στήν παρουνσα συνμβασή ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 

 Για τήν υπογραφήν τής συνμβασής απαιτεινται ή παροχή ν εγγυνήσής καλήνς εκτενλεσής,  συνμφώνα με το
ανρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υνψος τής οποινας καθορινζεται σε ποσοστον  5%  επιν τής αξινας
τής  συνμβασής,  χώρινς  Φ.Π.Α.  και  κατατινθεται  πριν  ή ν κατα ν τήν  υπογραφή ν τής  συνμβασής.
Η εγγυνήσή καλήνς εκτενλεσής καταπινπτει στήν περινπτώσή παρανβασής τών ονρών τής συνμβασής, ονπώς
αυτήν ειδικοντερα ορινζει.

Σε περινπτώσή τροποποινήσής τής συνμβασής καταν το ανρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποινα συνεπανγεται
αυνξήσή τής συμβατικήνς αξινας, ο ανανδοχος εινναι υποχρεώμεννος να καταθενσει πριν τήν τροποποινήσή,
συμπλήρώματικήν εγγυνήσή το υνψος τής οποινας ανενρχεται σε ποσοστον 5% επιν του ποσουν τής αυνξήσής
χώρινς ΦΠΑ.

Η εγγυνήσή καλήνς  εκτενλεσής τής συνμβασής καλυνπτει  συνολικα ν και χώρινς  διακρινσεις  τήν εφαρμογήν
ονλών τών ονρών τής συνμβασής και κανθε απαιντήσή τής αναθεντουσας αρχήνς ή ν του κυρινου του ενργου
ενναντι του αναδονχου.

Η εγγυνήσή καλήνς εκτενλεσής καταπινπτει υπενρ του κυρινου του ενργου, με αιτιολογήμεννή απονφασή του
Προιοσταμεννου  τής  Διευθυννουσας  Υπήρεσινας,  ιδινώς  μετα ν τήν  οριστικοποινήσή  τής  ενκπτώσής  του
αναδονχου. Η εννστασή του αναδονχου καταν τής αποφανσεώς δεν αναστενλλει τήν εινσπραξή του ποσουν
τής εγγυήνσεώς.

Οι  εγγυήτικενς  επιστολενς  καλήνς  εκτενλεσής  περιλαμβαννουν  κατ’  ελανχιστον  τα  αναφερονμενα  στήν
παρανγραφο 15.2 τής παρουνσας και επιπρονσθετα, τον αριθμον και τον τιντλο τής σχετικήνς συνμβασής . 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικενς επιστολενς τών ανρθρών 15, 16 και 17 εκδινδονται απον πιστώτικαν ιδρυνματα που
λειτουργουνν  νονμιμα  στα  κραντή-  μενλή  τής  Ενώσής  ή ν του  Ευρώπαιοκου ν Οικονομικου ν Χώνρου  ή ν στα
κραντή-μενρή τής ΣΔΣ και ενχουν,  συνμφώνα με τις  ισχυνουσες διατανξεις,  το δικαινώμα αυτον.  Μπορουνν,
επινσής,  να  εκδινδονται  απο ν το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή ν να  παρενχονται  με  γραμμαντιο  του  Ταμεινου
Παρακαταθήκώνν  και  Δανεινών  με  παρακατανθεσή  σε  αυτο ν του  αντινστοιχου  χρήματικου ν ποσουν.  Αν
συσταθει ν παρακαταθήνκή  με  γραμμαντιο  παρακατανθεσής  χρεογρανφών στο  Ταμεινο  Παρακαταθήκώνν
και Δανεινών, τα τοκομερινδια ήν μερινσματα που λήνγουν καταν τή διανρκεια τής εγγυνήσής επιστρενφονται
μεταν τή λήνξή τους στον υπενρ ου ή εγγυνήσή οικονομικον φορενα.

17.Α.2 Οι  εγγυήτικενς  επιστολενς  εκδινδονται  κατ’  επιλογή ν του  αναδονχου  απο ν εννα  ή ν περισσοντερους
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εκδοντες τής παραπαννώ παραγρανφου,   ανεξαρτήντώς του υνψους τών.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ήμερομήνινα λήνξής τής προθεσμινας υποβολήνς τών προσφορώνν 40ορινζεται ή 25/07/2017, ήμενρα Τριντή

Ωνρα λήνξής τής υποβολήνς προσφορώνν ορινζεται ή 10:00 π.μ. 

Αν, για λονγους ανώτενρας βινας, δεν διενεργήθειν ή αποσφρανγισή καταν τήν ορισθεινσα ήμενρα ήν αν μενχρι τή
μενρα  αυτή ν δεν  ενχει  υποβλήθει ν καμινα  προσφοραν,  ή  αποσφρανγισή  και  ή  καταλήκτική ν ήμερομήνινα
αντινστοιχα μετατινθενται σε οποιαδήνποτε ανλλή ήμενρα, με απονφασή τής αναθεντουσας αρχήνς. Η απονφασή
αυτήν κοινοποιεινται εγγρανφώς, πενντε (5) τουλανχιστον εργανσιμες ήμενρες πριν τή νενα ήμερομήνινα, σε ονσους
οικονομικουνς φορεινς ενλαβαν τα ενγγραφα τής συνμβασής και αναρτανται στο ΚΗΜΔΗΣ και στήν ιστοσελινδα
τής  αναθεντουσας  αρχήνς,  εφονσον  διαθεντει.  Αν  και  στή  νενα  αυτή ν ήμερομήνινα  δεν  καταστει ν δυνατή ν ή
αποσφρανγισή τών προσφορώνν ή ν δεν  υποβλήθουνν  προσφορενς,  μπορει ν να ορισθει ν και  νενα  ήμερομήνινα,
εφαρμοζομεννών καταν τα λοιπαν τών διατανξεών τών δυνο προήγουνμενών εδαφινών. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κανθε υποβαλλονμενή προσφοραν δεσμευνει τον συμμετενχοντα στον διαγώνισμον καταν τή διανταξή του ανρθρου
97 του ν. 4412/2016, για διανστήμα ΕΞΙ (6) μήνώνν41, απον τήν ήμερομήνινα λήνξής τής προθεσμινας υποβολήνς
τών προσφορώνν.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

 Το πλήνρες κεινμενο τής παρουνσας Διακήνρυξής δήμοσιευνεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Προκήνρυξή  (περινλήψή  τής  παρουνσας  Διακήνρυξής)  ονπώς  προβλενπεται  στήν  περινπτώσή  16  τής
παραγρανφου 4 του ανρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήνθήκε/θα αναρτήθειν στο διαδινκτυο, στον ιστοντοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώνς και στήν ιστοσελινδα τής αναθεντουσας αρχήνς
(www.agan.gov.gr), συνμφώνα με το ανρθρο 2 τής παρουνσας. 

Τα ενξοδα τών εκ τής κεινμενής νομοθεσινας απαραιντήτών δήμοσιευνσεών τής προκήνρυξής τής δήμοπρασινας
στήν  οποινα  αναδεινχθήκε  ανανδοχος,  βαρυννουν  τον  ινδιο  και  εισπρανττονται  με  τον  πρώντο  λογαριασμον
πλήρώμήνς του ενργου.  Τα ενξοδα δήμοσιευνσεών τών τυχονν προήγουνμενών διαγώνισμώνν για τήν ανανθεσή
του ινδιου ενργου, καθώνς και τα ενξοδα τών μή απαραιντήτών εκ του νονμου δήμοσιευνσεών βαρυννουν τήν
αναθεντουσα αρχήν και καταβανλλονται απον τις πιστώνσεις του ενργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συνμβασή ανατινθεται βανσει του κριτήρινου του ανρθρου 14 τής παρουνσας, σε προσφενροντα ο οποινος δεν
αποκλεινεται απον τή συμμετοχήν βανσει τής παρ. Α του ανρθρου 22 τής παρουνσας και πλήροι ν τα κριτήνρια
επιλογήνς τών παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ανρθρου 22 τής παρουνσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21. 1 Δικαινώμα συμμετοχήνς ενχουν φυσικαν ήν νομικαν προνσώπα, ήν ενώνσεις αυτώνν που δραστήριοποιουννται
σε ενργα κατήγορινας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ  42 και που εινναι εγκατεστήμεννα σε:
α) σε κραντος-μενλος τής Ένώσής,
β) σε κραντος-μενλος του Ευρώπαιοκουν Οικονομικουν Χώνρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριντες χώνρες που ενχουν υπογρανψει και κυρώνσει τή ΣΔΣ, στο βαθμον που ή υπον ανανθεσή δήμονσια
συνμβασή καλυνπτεται απον τα Παραρτήνματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικενς σήμειώνσεις του σχετικουν με τήν
Ένώσή Προσαρτήνματος I τής ώς αννώ Συμφώνινας, καθώνς και
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δ) σε τριντες χώνρες που δεν εμπινπτουν στήν περινπτώσή γ΄ τής παρουνσας παραγρανφου και ενχουν συνανψει
διμερεινς ήν πολυμερεινς συμφώνινες με τήν Ένώσή σε θενματα διαδικασιώνν ανανθεσής δήμοσινών συμβανσεών.

21.2 Οικονομικονς φορενας συμμετενχει ειντε μεμονώμεννα ειντε ώς μενλος εννώσής.43,

21.3 Οι ενώνσεις οικονομικώνν φορενών συμμετενχουν υπον τους ονρους τών παρ. 2, 3 και 4 του ανρθρου 19 και
τών παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ανρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτεινται απον τις εν λονγώ ενώνσεις να περιβλήθουνν συγκεκριμεννή νομικήν μορφήν για τήν υποβολήν
προσφορανς. Σε περινπτώσή που ή εννώσή αναδειχθειν ανανδοχος ή νομικήν τής μορφήν πρενπει να εινναι τεντοια
που  να  εξασφαλινζεται  ή  υνπαρξή  ενονς  και  μοναδικου ν φορολογικου ν μήτρώνου  για  τήν  εννώσή  (πχ
κοινοπραξινα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 44

Οι  μεμονώμεννοι  προσφενροντες  πρενπει  να  ικανοποιουνν  ονλα  τα  κριτήνρια  ποιοτικήνς  επιλογήνς.  Στήν
περινπτώσή εννώσής οικονομικώνν φορενών, ή πλήνρώσή τών απαιτήνσεών του ανρθρου 22 Α και Β πρενπει να
ικανοποιεινται απον κανθε μενλος τής εννώσής. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Κανθε προσφενρών αποκλείεται απον τή συμμετοχήν σε διαδικασινα συνναψής συνμβασής, εφονσον συντρενχει
στο προνσώπον του (αν προνκειται για μεμονώμεννο φυσικον ήν νομικον προνσώπο) ήν σε εννα απον τα μενλή του (αν
προνκειται περιν εννώσής οικονομικώνν φορενών) εννας απον τους λονγους τών παρακαντώ περιπτώνσεών:

22.A.1. Όταν υπανρχει εις βανρος του τελεσινδική καταδικαστικήν απονφασή για ενναν απον τους ακονλουθους
λονγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  ονπώς αυτή ν ορινζεται στο ανρθρο 2 τής απονφασής-πλαινσιο
2008/841/ΔΕΥ του  Συμβουλινου  τής  24ής Οκτώβρινου  2008,  για  τήν καταπολενμήσή του οργανώμεννου
εγκλήνματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  ονπώς ορινζεται στο ανρθρο 3 τής συνμβασής περιν τής καταπολενμήσής τής διαφθορανς στήν
οποινα ενενχονται υπανλλήλοι τών Ευρώπαιοκώνν Κοινοτήντών ήν τών κρατώνν-μελώνν τής Ένώσής (ΕΕ C 195
τής 25.6.1997,  σ.  1) και  στήν παρανγραφο 1 του ανρθρου 2 τής απονφασής-πλαινσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλινου τής 22ας Ιουλινου 2003, για τήν καταπολενμήσή τής δώροδοκινας στον ιδιώτικον τομενα (ΕΕ L 192
τής  31.7.2003,  σ.  54),  καθώνς  και  ονπώς  ορινζεται  στήν  κεινμενή  νομοθεσινα  ή ν στο  εθνικο ν δινκαιο  του
οικονομικουν φορενα,

γ) απάτη, κατα ν τήν ενννοια του ανρθρου 1 τής συνμβασής σχετικα ν με τήν προστασινα τών οικονομικώνν
συμφερονντών τών Ευρώπαιοκώνν Κοινοτήντών (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποινα κυρώνθήκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα με  τρομοκρατικενς  δραστήριοντήτες,  ονπώς
ορινζονται,  αντιστοινχώς, στα ανρθρα 1 και 3 τής απονφασής-πλαινσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλινου τής
13ής Ιουνινου  2002,  για τήν καταπολενμήσή τής τρομοκρατινας  (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002,  σ.  3)  ή ν ήθικήν
αυτουργινα ήν συνενργεια ήν απονπειρα διανπραξής εγκλήνματος, ονπώς ορινζονται στο ανρθρο 4 αυτήνς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήν χρήματοδοντήσή τής τρομοκρατινας, ονπώς
αυτενς  ορινζονται  στο  ανρθρο  1  τής  Οδήγινας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρώπαιοκου ν Κοινοβουλινου  και  του
Συμβουλινου  τής  26ής  Οκτώβρινου  2005,  σχετικα ν με  τήν  προνλήψή  τής  χρήσιμοποινήσής  του
χρήματοπιστώτικου ν συστήνματος για τή νομιμοποινήσή εσονδών απο ν παραννομες δραστήριοντήτες και  τή
χρήματοδοντήσή τής τρομοκρατινας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή οποινα ενσώματώνθήκε στήν εθνικήν
νομοθεσινα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ονπώς ορινζονται στο ανρθρο 2 τής Οδήγινας
2011/36/ΕΕ του Ευρώπαιοκουν Κοινοβουλινου και του Συμβουλινου τής 5ής Απριλινου 2011, για τήν προνλήψή
και τήν καταπολενμήσή τής εμπορινας ανθρώνπών και για τήν προστασινα τών θυμαντών τής, καθώνς και για
τήν αντικατανστασή τής απονφασής-πλαινσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλινου (ΕΕ L 101 τής 15.4.2011, σ. 1),
ή οποινα ενσώματώνθήκε στήν εθνικήν νομοθεσινα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
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Ο οικονομικονς φορενας αποκλεινεται επινσής ονταν το προνσώπο εις βανρος του οποινου εκδονθήκε τελεσινδική
καταδικαστικήν απονφασή εινναι μενλος του διοικήτικουν,  διευθυντικουν ή ν εποπτικουν οργαννου του εν λονγώ
οικονομικουν φορενα ήν ενχει εξουσινα εκπροσώνπήσής, λήνψής αποφανσεών ήν ελενγχου σε αυτον.

Στις περιπτώνσεις εταιρειώνν περιορισμεννής ευθυννής (Ε.Π.Ε.), προσώπικώνν εταιρειώνν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιώτι-
κώνν Κεφαλαιουχικώνν Εταιρειώνν ( Ι.Κ.Ε ), ή υποχρενώσή του προήγουνμενου εδαφινου, αφοραν κατ’ ελανχιστον
τους διαχειριστενς.

Στις  περιπτώνσεις  ανώνυνμών εταιρειώνν  (Α.Ε.),  ή  υποχρενώσή του  προήγουνμενου  εδαφινου   αφορα ν κατ’
ελανχιστον τον Διευθυννοντα Συνμβουλο, καθώνς και ονλα τα μενλή του Διοικήτικουν Συμβουλινου.

22.A.2 Όταν ο  προσφενρών ενχει αθετήνσει  τις υποχρεώνσεις του ονσον αφοραν στήν  καταβολή ν φονρών ήν
εισφορώνν  κοινώνικήνς  ασφανλισής και  αυτο ν ενχει  διαπιστώθει ν απο ν δικαστική ν ή ν διοικήτική ν απονφασή με
τελεσινδική και δεσμευτικήν ισχυν, συνμφώνα με διατανξεις τής χώνρας ονπου εινναι εγκατεστήμεννος ήν τήν εθνικήν
νομοθεσινα ήν/και ή αναθεντουσα αρχήν μπορειν να αποδεινξει με τα κατανλλήλα μενσα οντι ο προσφενρών ενχει
αθετήνσει τις υποχρεώνσεις του ονσον αφοραν τήν καταβολήν φονρών ήν εισφορώνν κοινώνικήνς ασφανλισής.

Αν ο προσφενρών εινναι Έλλήνας πολιντής ήν ενχει τήν εγκατανστασήν του στήν Ελλανδα, οι υποχρεώνσεις του
που αφορουνν τις εισφορενς κοινώνικήνς ασφανλισής καλυνπτουν, τονσο τήν κυνρια, ονσο και τήν επικουρικήν
ασφανλισή.

Δεν αποκλεινεται  ο  προσφενρών,  ονταν ενχει  εκπλήρώνσει  τις  υποχρεώνσεις  του,  ειντε  καταβανλλοντας τους
φονρους ήν τις εισφορενς κοινώνικήνς ασφανλισής που οφεινλει, συμπεριλαμβανομεννών, καταν περινπτώσή, τών
δεδουλευμεννών τονκών ήν τών προστινμών, ειντε υπαγονμενος σε δεσμευτικον διακανονισμον για τήν καταβολήν
τους.

22.A.3  α) Κατ’εξαινρεσή, για τους πιο καντώ επιτακτικουνς λονγους δήμονσιου συμφενροντος ............  45( συμπλή-
ρώννονται απον τήν αναθεντουσα αρχήν ) δεν εφαρμονζονται οι παρανγραφοι  22.A.1 και 22.A.2 

β) Κατ’εξαινρεσή, ονταν ο αποκλεισμονς εινναι σαφώνς δυσανανλογος, ιδινώς ονταν μοννο μικραν ποσαν τών φονρών
ήν τών εισφορώνν κοινώνικήνς ασφανλισής δεν ενχουν καταβλήθειν ήν ονταν ο προσφενρών ενήμερώνθήκε σχετικαν
με το ακριβενς ποσον που οφεινλεται λονγώ αθεντήσής τών υποχρεώνσεώνν του ονσον αφοραν στήν καταβολήν
φονρών ή ν εισφορώνν κοινώνικήνς ασφανλισής σε χροννο καταν τον οποινο δεν εινχε τή δυνατοντήτα να λανβει
μεντρα, συνμφώνα με το τελευταινο εδανφιο τής παρ. 2 του ανρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν απον τήν εκπνοήν τής
προθεσμινας υποβολήνς προσφορανς του ανρθρου 18 τής παρουνσας, δεν εφαρμονζεται 46ή παρανγραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:47

(α) ενχει αθετήνσει τις υποχρεώνσεις που προβλενπονται στήν παρ. 2 του ανρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εανν ο οικονομικονς  φορενας τελει ν υπο ν πτώνχευσή ή ν ενχει  υπαχθει ν σε διαδικασινα εξυγινανσής ή ν ειδικήνς
εκκαθανρισής ήν τελειν υπον αναγκαστικήν διαχεινρισή απον εκκαθαριστήν ήν απον το δικαστήνριο ήν ενχει υπαχθειν σε
διαδικασινα πτώχευτικουν συμβιβασμουν ή ν ενχει αναστεινλει τις επιχειρήματικενς του δραστήριοντήτες ή ν εανν
βρινσκεται σε οποιαδήνποτε ανανλογή κατανστασή προκυνπτουσα απον παρονμοια διαδικασινα, προβλεπονμενή
σε εθνικενς διατανξεις νονμου. Η αναθεντουσα αρχήν μπορειν να μήν αποκλεινει ενναν οικονομικον φορενα, ο οποινος
βρινσκεται σε μια εκ τών καταστανσεών που αναφενρονται στήν παραπαννώ περινπτώσή, υπον τήν προυοπονθε-
σή οντι ή αναθεντουσα αρχήν ενχει αποδεινξει οντι ο εν λονγώ φορενας εινναι σε θενσή να εκτελενσει τή συνμβασή,
λαμβαννοντας υπονψή τις ισχυνουσες διατανξεις και τα μεντρα για τή συνενχισή τής επιχειρήματικήνς του λει-
τουργινας (παρ. 5 ανρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπανρχουν επαρκώνς ευνλογες ενδεινξεις που οδήγουνν στο συμπενρασμα οντι ο οικονομικονς φορενας συνήνψε
συμφώνινες με ανλλους οικονομικουνς φορεινς με στονχο τή στρενβλώσή του ανταγώνισμουν,

δ) εανν μινα κατανστασή συνγκρουσής συμφερονντών καταν τήν ενννοια του ανρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορειν να θεραπευθειν αποτελεσματικαν με ανλλα, λιγοντερο παρεμβατικαν, μενσα,

(ε) εανν μινα κατανστασή στρενβλώσής του ανταγώνισμου ν απο ν τήν προντερή συμμετοχή ν τών οικονομικώνν
φορενών καταν τήν προετοιμασινα τής διαδικασινας συνναψής συνμβασής, καταν τα οριζονμενα στο ανρθρο 48 του
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ν. 4412/2016, δεν μπορειν να θεραπευθειν με ανλλα, λιγοντερο παρεμβατικαν, μενσα,

(στ) εανν ο οικονομικονς φορενας ενχει επιδεινξει σοβαρήν ήν επαναλαμβανονμενή πλήμμενλεια καταν τήν εκτενλεσή
ουσιώνδους  απαιντήσής  στο  πλαινσιο  προήγουνμενής  δήμονσιας  συνμβασής,  προήγουνμενής  συνμβασής  με
αναθεντοντα  φορενα  ή ν προήγουνμενής  συνμβασής  παραχώνρήσής  που  εινχε  ώς  αποτενλεσμα  τήν  προνώρή
καταγγελινα τής προήγουνμενής συνμβασής, αποζήμιώνσεις ήν ανλλες παρονμοιες κυρώνσεις, 

(ζ)  εανν  ο  οικονομικονς  φορενας  ενχει  κριθει ν εννοχος  σοβαρώνν  ψευδώνν  δήλώνσεών κατα ν τήν  παροχή ν τών
πλήροφοριώνν  που  απαιτουννται  για  τήν  εξακρινβώσή  τής  απουσινας  τών  λονγών  αποκλεισμου ν ή ν τήν
πλήνρώσή  τών  κριτήρινών  επιλογήνς,  ενχει  αποκρυνψει  τις  πλήροφορινες  αυτενς  ή ν δεν  εινναι  σε  θενσή  να
προσκομινσει τα δικαιολογήτικαν που απαιτουννται κατ’ εφαρμογήν του ανρθρου 23 τής παρουνσας, 

(ή)  εανν  ο  οικονομικονς  φορενας  επιχεινρήσε  να  επήρεανσει  με  αθενμιτο  τρονπο  τή  διαδικασινα  λήνψής
αποφανσεών τής αναθεντουσας αρχήνς,  να αποκτήνσει  εμπιστευτικενς  πλήροφορινες  που ενδενχεται  να  του
αποφενρουν  αθενμιτο  πλεονενκτήμα  στή  διαδικασινα  συνναψής  συνμβασής  ή ν να  παρανσχει  εξ αμελεινας
παραπλανήτικενς πλήροφορινες που ενδενχεται να επήρεανσουν ουσιώδώνς τις αποφανσεις που αφορουνν τον
αποκλεισμον, τήν επιλογήν ήν τήν ανανθεσή,

(θ)  εανν  ο  οικονομικονς  φορενας  ενχει  διαπρανξει  σοβαρο ν επαγγελματικο ν παρανπτώμα,  το  οποινο  θεντει σε
αμφιβολινα τήν ακεραιοντήταν του.

22.Α.5.   Αποκλεινεται  απο ν τή  συμμετοχή ν στή  διαδικασινα  συνναψής  δήμονσιας  συνμβασής  (διαγώνισμον),
οικονομικονς  φορενας  εανν  συντρενχουν  οι  προυοποθενσεις  εφαρμογήνς  τής  παρ.  4  του  ανρθρου  8  του  ν.
3310/2005 (εθνικονς λονγος αποκλεισμουν) 48

22.Α.6.  Η  αναθεντουσα  αρχή ν αποκλεινει  οικονομικο ν φορενα  σε  οποιοδήνποτε  χρονικο ν σήμεινο  κατα ν τή
διανρκεια τής διαδικασινας συνναψής συνμβασής, ονταν αποδεικνυνεται οντι αυτονς βρινσκεται λονγώ πρανξεών ήν
παραλεινψεών αυτουν ειντε πριν ειντε καταν τή διαδικασινα, σε μινα απον τις περιπτώνσεις τών  προήγουνμενών
παραγρανφών. 

22.Α.7. Οικονομικονς  φορενας  που  εμπινπτει  σε  μια  απο ν τις  καταστανσεις  που  αναφενρονται  στις
παραγρανφους 1 και 4 49μπορειν να προσκομινζει στοιχεινα προκειμεννου να αποδεινξει οντι τα μεντρα που ενλαβε
επαρκουνν για να αποδεινξουν τήν αξιοπιστινα του, παροντι συντρενχει ο σχετικονς λονγος αποκλεισμουν. Εανν τα
στοιχεινα κριθουνν επαρκήν,  ο εν λονγώ οικονομικονς φορενας δεν αποκλεινεται απον τή διαδικασινα συνναψής
συνμβασής. Τα μεντρα που λαμβαννονται απον τους οικονομικουνς φορεινς αξιολογουννται σε συνανρτήσή με τή
σοβαροντήτα και τις ιδιαιντερες περιστανσεις του ποινικουν αδικήνματος ήν του παραπτώνματος. Αν τα μεντρα
κριθουνν  ανεπαρκήν,  γνώστοποιεινται  στον  οικονομικο ν φορενα  το  σκεπτικο ν τής  απονφασής  αυτήνς.
Οικονομικονς  φορενας που ενχει  αποκλειστειν,  με  τελεσινδική απονφασή,  απο ν τή συμμετοχή ν σε  διαδικασινες
συνναψής συνμβασής ήν ανανθεσής παραχώνρήσής δεν μπορειν να καννει χρήνσή τής ανώτενρώ δυνατοντήτας καταν
τήν περινοδο του αποκλεισμουν που ορινζεται στήν εν λονγώ απονφασή στο κραντος - μενλος στο οποινο ισχυνει ή
απονφασή.

22.Α.8. Η  απονφασή  για  τήν  διαπινστώσή  τής  επανρκειας  ή ν μή  τών  επανορθώτικώνν  μεντρών  κατα ν τήν
προήγουνμενή παρανγραφο εκδινδεται συνμφώνα με τα οριζονμενα στις παρ. 8 και 9 του ανρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικονς φορενας που του ενχει επιβλήθειν, με τήν κοινήν υπουργικήν απονφασή του ανρθρου 74 του
ν.  4412/2016,  ή  ποινή ν του  αποκλεισμου ν αποκλεινεται  αυτοδινκαια  και  απο ν τήν  παρουνσα  διαδικασινα
συνναψής δήμονσιας συνμβασής (διαγώνισμον).

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορα ν τήν καταλλήλοντήτα για τήν ανσκήσή τής επαγγελματικήνς  δραστήριοντήτας,  απαιτεινται  οι
οικονομικοιν φορεινς να εινναι εγγεγραμμεννοι στο σχετικον επαγγελματικον μήτρώνο που τήρεινται στο κραντος
εγκατανστασήνς τους. Ειδικαν οι προσφενροντες που εινναι εγκατεστήμεννοι στήν Ελλανδα απαιτεινται να εινναι
εγγεγραμμεννοι  στο Μήτρώνο  Εργολήπτικώνν  Επιχειρήνσεών  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ήν στα  Νομαρχιακα ν Μήτρώνα  στήν
κατήγορινα/-ιες  ενργου  του  ανρθρου  21  τής  παρουνσας.  Οι  προσφενροντες  που  εινναι  εγκατεστήμεννοι  σε
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κραντος  μενλος  τής  Ευρώπαιοκήνς  Ένώσής  απαιτεινται  να  εινναι  εγγεγραμμεννοι  στα  Μήτρώνα  του
παραρτήνματος ΧΙ του Προσαρτήνματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια50

(α1)Οι οικονομικοι ν φορεινς  να πλήρουνν  τις απαιτήνσεις  οικονομικήνς  και χρήματοοικονομικήνς  επανρκειας
που ορινζονται στο ανρθρο 100 του ν. 3669/2008, στήν κατήγορινα/-ιες ενργου του ανρθρου 21 τής παρουνσας.

(α2)Κανθε εργολήπτικήν επιχεινρήσή Μ.Ε.ΕΠ. προκειμεννου να αναλανβει τήν εκτενλεσή μενρους ήν του συνονλου
δήμοσινου ενργου, ώς ανανδοχος ήν ώς μενλος αναδονχου κοινοπραξινας ήν ώς μενλος κατασκευαστικήνς κοινοπρα-
ξινας ήν ώς αναγνώρισμεννος υπεργολανβος, πρενπει να μήν ενχει μενσα σε ολονκλήρή τή χώνρα, πριν απον τή συμ-
μετοχήν τής σε διαγώνισμον, ανεκτενλεστο μενρος εργολαβιώνν δήμοσινών ενργών του δήμονσιου τομενα, ανώντερο
απον τα πιο καντώ ονρια:

Για τις εργολήπτικενς επιχειρήνσεις μενχρι και τήν ενκτή τανξή,  απον το τριπλανσιο του ανώντατου ορινου τής
τανξής τους.

Για τις εργολήπτικενς επιχειρήνσεις τής ενβδομής τανξής, απον το τετραπλανσιο του μεγενθους ακυνκλος εργα-
σιώνν , ονπώς αυτον ορινζεται στήν περινπτώσή δ΄ τής παραγρανφου 2 του ανρθρου 99 του ν. 3669/2008 και
χρήσιμοποιεινται σαν παρανομαστήνς του κλανσματος α1 του Τμήνματος Α του Τυνπου Κατανταξής ήν απον το
τετραπλανσιο του μενσου ονρου του μεγενθους ακυνκλος εργασιώνν , ονπώς αυτον ορινζεται στήν περινπτώσή α΄
τής παραγρανφου 2 του ανρθρου 99 του ν. 3669/2008, εφονσον αυτον εινναι μεγαλυντερο. Για τήν εξευνρεσή του
μενσου ονρου ο κυνκλος εργασιώνν, ονπώς ορινζεται ανώτενρώ, διαιρεινται δια του τρινα (3).

(β) ..........................................................................................

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα51

(α) Οι οικονομικοιν φορεινς να πλήρουνν τις απαιτήνσεις τεχνικήνς ικανοντήτας που ορινζονται στο ανρθρο 100
του ν. 3669/2008, στήν κατήγορινα/-ιες ενργου του ανρθρου 21 τής παρουνσας.

(β) ..........................................................................................

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης52

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

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραν τα κριτήνρια τής οικονομικήνς και χρήματοοικονομικήνς επανρκειας και τα κριτήνρια σχετικαν με
τήν  τεχνική ν και  επαγγελματική ν ικανοντήτα,  εννας  οικονομικονς  φορενας  μπορειν,  να  στήρινζεται  στις
ικανοντήτες ανλλών φορενών, ασχεντώς τής νομικήνς φυνσής τών δεσμώνν του με αυτουνς.

Όσον αφοραν τα κριτήνρια που σχετινζονται με τους τιντλους σπουδώνν και τα επαγγελματικαν προσονντα που
ορινζονται στήν περινπτώσή στ του Μενρους ΙΙ του Παραρτήνματος ΧΙΙ του Προσαρτήνματος Α ν. 4412/2016 ήν
με τήν σχετικήν επαγγελματικήν εμπειρινα, οι οικονομικοι ν φορεινς, μπορουνν να βασινζονται στις ικανοντήτες
ανλλών  φορενών  μοννο  εανν  οι  τελευταινοι  θα  εκτελενσουν  τις  εργασινες  ή ν τις  υπήρεσινες  για  τις  οποινες
απαιτουννται οι συγκεκριμεννες ικανοντήτες.

Όταν ο  οικονομικονς  φορενας  στήρινζεται  στις  ικανοντήτες ανλλών φορενών ονσον αφορα ν τα κριτήνρια που
σχετινζονται  με  τήν  οικονομική ν και  χρήματοοικονομικήν επανρκεια,  ο  οικονομικονς  φορενας  και  αυτοι ν οι
φορεινς εινναι απον κοινουν υπευνθυνοι για τήν εκτενλεσή τής συνμβασής.

Στήν  περινπτώσή  εννώσής  οικονομικώνν  φορενών,  ή  εννώσή  μπορει ν να  στήρινζεται  στις  ικανοντήτες  τών
συμμετεχονντών στήν εννώσή ήν ανλλών φορενών (για τα κριτήνρια τής οικονομικήνς και χρήματοοικονομικήνς
επανρκειας και τα κριτήνρια σχετικαν με τήν τεχνικήν και επαγγελματικήν ικανοντήτα).

Η εκτενλεσή τών ......53 γιννεται υποχρεώτικα ν απο ν τον προσφενροντα ήν,  αν ή προσφοραν υποβανλλεται απον
εννώσή οικονομικώνν φορενών, απον ενναν απον τους συμμετενχοντες στήν εννώσή αυτήν.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατα ν τήν  υποβολή ν προσφορώνν  οι  οικονομικοι ν φορεινς  υποβανλλουν  το  Τυποποιήμεννο  Έντυπο
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Υπευνθυνής Δήνλώσής  (ΤΕΥΔ) του ανρθρου 79  παρ.  4 του ν. 4412/2016, το οποινο αποτελει ν ενήμερώμεννή
υπευνθυνή  δήνλώσή,  με  τις  συνενπειες  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ώς  προκαταρκτική  απόδειξη προς
αντικατανστασή τών πιστοποιήτικώνν που εκδινδουν δήμονσιες αρχενς ήν τριντα μενρή, επιβεβαιώννοντας οντι ο εν
λονγώ οικονομικονς φορενας πλήροιν τις ακονλουθες προυοποθενσεις:
α)  δεν  βρινσκεται  σε  μινα  απο ν τις  καταστανσεις  του  ανρθρου  22  Α  τής  παρουνσας,
β) πλήροι ν τα σχετικαν κριτήνρια επιλογήνς τα οποινα ενχουν καθοριστειν,  συνμφώνα με το ανρθρο 22 Β-Ε τής
παρουνσας.

Σε  οποιοδήνποτε  χρονικο ν σήμεινο  κατα ν τή  διανρκεια  τής  διαδικασινας,  μπορει ν να  ζήτήθει ν απο ν τους
προσφενροντες να υποβανλλουν ονλα ή ν ορισμεννα δικαιολογήτικα ν τής επονμενής  παραγρανφου,  ονταν αυτον
απαιτεινται για τήν ορθήν διεξαγώγήν τής διαδικασινας.

Στήν  περινπτώσή  υποβολήνς  προσφορανς  απο ν εννώσή  οικονομικώνν  φορενών,  το  Τυποποιήμεννο  Έντυπο
Υπευνθυνής Δήνλώσής (ΤΕΥΔ) υποβανλλεται χώρισταν απον κανθε μενλος τής εννώσής. 

Στήν περινπτώσή που προσφενρών οικονομικονς φορενας στήρινζεται στις ικανοντήτες ενονς ήν περισσοντερών
φορενών υποβανλλει μαζιν με το δικον του, το Τυποποιήμεννο Έντυπο Υπευνθυνής Δήνλώσής (ΤΕΥΔ),  για κανθε
φορενα στις ικανοντήτες του οποινου στήρινζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαινώμα συμμετοχήνς και οι ονροι και προυοποθενσεις συμμετοχήνς, ονπώς ορινστήκαν στα ανρθρα 21 και 22
τής παρουνσας,  κριννονται κατα ν τήν υποβολή ν τής προσφορανς,  κατα ν τήν υποβολή ν τών δικαιολογήτικώνν,
συνμφώνα με το ανρθρο 4.2 (α) και κατα ν τή συνναψή τής συνμβασής,  συνμφώνα με το ανρθρο 4.2 (β) τής
παρουνσας. Αν στις ειδικενς διατανξεις που διενπουν τήν ενκδοσήν τους, δεν προβλενπεται χροννος ισχυνος τών
δικαιολογήτικώνν,  θεώρουννται  ενγκυρα  εφονσον  φενρουν  ήμερομήνινα  ενκδοσής  εντονς  ενενήνντα  (90)
ήμερολογιακώνν  ήμερώνν που  προήγουννται  τής  ήμερομήνινας  υποβολήνς  τών  δικαιολογήτικώνν  τής
προνσκλήσής. Οι εννορκες βεβαιώνσεις που τυχονν προσκομινζονται για αναπλήνρώσή δικαιολογήτικώνν, πρενπει
επινσής  να  φενρουν  ήμερομήνινα  εντονς τριανντα  (30)  ήμερολογιακώνν  ήμερώνν που  προήγουννται  τής
ήμερομήνινας υποβολήνς τών δικαιολογήτικώνν τής προνσκλήσής.54

Στήν περινπτώσή που προσφενρών οικονομικονς φορενας ήν εννώσή αυτώνν στήρινζεται στις ικανοντήτες ανλλών
φορενών, συνμφώνα με το ανρθρο 22.ΣΤ τής παρουνσας, οι φορεινς στήν ικανοντήτα τών οποινών στήρινζεται ο
προσφενρών οικονομικονς φορενας ήν εννώσή αυτώνν, υποχρεουννται στήν υποβολήν τών δικαιολογήτικώνν που
αποδεικνυνουν οντι δεν συντρενχουν οι λονγοι αποκλεισμουν του ανρθρου 22 Α τής παρουνσας και οντι πλήρουνν
τα σχετικαν κριτήνρια επιλογήνς καταν περινπτώσή (ανρθρου 22 Β Α Ε).

Ο  οικονομικονς  φορενας  υποχρεουνται  να  αντικαταστήνσει  ενναν  φορενα  στήν  ικανοντήτα  του  οποινου
στήρινζεται, εφονσον ο τελευταινος δεν πλήροι ν το σχετικον κριτήνριο επιλογήνς ή ν για τον οποινο συντρενχουν
λονγοι αποκλεισμουν τών παραγρανφών 1, 2 και 4 του ανρθρου 22 Α. 

Οι οικονομικοιν φορεινς δεν υποχρεουννται να υποβανλλουν δικαιολογήτικαν ήν ανλλα αποδεικτικαν στοιχεινα, αν
και στο μεντρο που ή αναθεντουσα αρχήν ενχει τή δυνατοντήτα να λαμβαννει τα πιστοποιήτικαν ήν τις συναφεινς
πλήροφορινες απευθεινας μενσώ προνσβασής σε εθνικήν βανσή δεδομεννών σε οποιοδήνποτε κραντος - μενλος τής
Ένώσής,  ή  οποινα  διατινθεται  δώρεανν,  ονπώς εθνικο ν μήτρώνο  συμβανσεών,  εικονικο ν φανκελο επιχεινρήσής,
ήλεκτρονικον συνστήμα αποθήνκευσής εγγρανφών ήν συνστήμα προεπιλογήνς. Η δήνλώσή για τήν προνσβασή σε
εθνικήν βανσή δεδομεννών εμπεριενχεται στο Τυποποιήμεννο Έντυπο Υπευνθυνής Δήνλώσής (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιν φορεινς δεν υποχρεουννται να υποβανλουν δικαιολογήτικαν, ονταν ή αναθεντουσα αρχήν που ενχει
αναθενσει τή συνμβασή διαθεντει ήνδή τα δικαιολογήτικαν αυταν.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Για τήν απονδειξή τής μή συνδρομήνς  τών λονγών αποκλεισμου ν του  άρθρου 22Α  οι οικονομικοι ν φορεινς
προσκομιζουν αντινστοιχα τα παρακαντώ δικαιολογήτικαν:   

(α)  για  τήν  παράγραφο  Α.1  του άρθρου 22  της  παρούσας:  απονσπασμα του  ποινικου ν μήτρώνου  ήν,
ελλεινψει  αυτουν,  ισοδυνναμου  εγγρανφου  που  εκδινδεται  απο ν αρμονδια  δικαστική ν ή ν διοικήτική ν αρχή ν του
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κραντους-μενλους ήν τής χώνρας καταγώγήνς ήν τής χώνρας ονπου εινναι εγκατεστήμεννος ο εν λονγώ οικονομικονς
φορενας, απον το οποινο προκυνπτει οντι πλήρουννται αυτενς οι προυοποθενσεις. Η υποχρενώσή προσκονμισής του
ώς αννώ αποσπανσματος αφοραν και τα προνσώπα τών τελευταινών δυνο εδαφινών  τής παραγρανφου Α.1 του
ανρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικον που εκδινδεται απον τήν αρμονδια αρχήν του
οικεινου κραντους - μενλους ήν χώνρας, περιν του οντι ενχουν εκπλήρώθειν οι υποχρεώνσεις του οικονομικουν φορενα,
ονσον  αφορα ν στήν  καταβολή ν φονρών  (φορολογική ν ενήμεροντήτα)  και  στήν  καταβολή ν τών  εισφορώνν
κοινώνικήνς ασφανλισής (ασφαλιστικήν ενήμεροντήτα)55 συνμφώνα με τήν ισχυνουσα νομοθεσινα του κραντους
εγκατανστασής ήν τήν ελλήνικήν νομοθεσινα αντινστοιχα. 

Για  τους  προσφενροντες  που  εινναι  εγκατεστήμεννοι  ή ν εκτελουνν  ενργα  στήν  Ελλανδα τα  σχετικαν
δικαιολογήτικαν που υποβανλλονται εινναι 

- φορολογικήν ενήμεροντήτα που εκδινδεται απον το Υπουργεινο Οικονομικώνν (αρμονδια Δ.Ο.Υ) για τον
οικονομικο ν φορενα και  για τις  κοινοπραξινες  στις  οποινες  συμμετενχει  για τα δήμονσια ενργα που εινναι  σε
εξενλιξή.  Οι  αλλοδαποι ν προσφενροντες  θα  υποβανλλουν  υπευνθυνή  δήνλώσή  περι ν του  οντι  δεν  ενχουν
υποχρενώσή καταβολήνς φονρών στήν Ελλανδα. Σε περινπτώσή που ενχουν τεντοια υποχρενώσή θα υποβανλλουν
σχετικον αποδεικτικον τής οικεινας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστική ν ενήμεροντήτα που εκδινδεται απο ν τον αρμονδιο ασφαλιστικο ν φορενα.  Η ασφαλιστικήν
ενήμεροντήτα  καλυνπτει  τις  ασφαλιστικενς  υποχρεώνσεις  του  προσφενροντος  οικονομικου ν φορενα  α)  ώς
φυσικο ν ή ν νομικο ν προνσώπο για το προσώπικο ν τους  με  σχενσή εξαρτήμεννής  εργασινας,  β)  για ενργα που
εκτελειν μοννος του ήν σε κοινοπραξινα καθώνς και γ)  για τα στελενχή του που ενχουν υποχρενώσή ασφανλισής
στο ΕΤΑΑ Α ΤΣΜΕΔΕ.    Οι  εγκατεστήμεννοι  στήν Ελλανδα οικονομικοι ν φορεινς  υποβανλλουν αποδεικτικον
ασφαλιστικήνς  ενήμεροντήτας  (κυνριας  και  επικουρικήνς  ασφανλισής)  για  το  προσώπικο ν τους  με  σχενσή
εξαρτήμεννής εργασινας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεννους Α μενλή του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπον προσώπικον).
Δεν  γιννονται  αποδεκτα ν ώς  απονδειξή  ενήμεροντήτας  τής  προσφενρουσας  εταιρινας,  αποδεικτικαν
ενήμεροντήτας  για  τα  στελενχή  που  στελεχώννουν  το  πτυχινο  τής  εταιρινας  ώς  εταινροι.  Οι  αλλοδαποιν
προσφενροντες  (φυσικα ν και  νομικα ν προνσώπα),  που  δεν  υποβανλουν  τα αννώ  αποδεικτικαν,  υποβανλλουν
υπευνθυνή δήνλώσή περιν του οντι δεν απασχολουνν προσώπικον, για το οποινο υπανρχει υποχρενώσή ασφανλισής
σε ήμεδαπουνς ασφαλιστικουνς  οργανισμουνς.  Αν απασχολουνν τεντοιο προσώπικον,  πρενπει να υποβανλλουν
σχετικον αποδεικτικον ασφαλιστικήνς ενήμεροντήτας. .

(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιήτικον που εκδινδεται απον τήν αρμονδια αρχήν του
οικεινου κραντους - μενλους ήν χώνρας. Για τους οικονομικουνς φορεινς που εινναι εγκαταστήμεννοι ήν εκτελουνν
ενργα  στήν  Ελλανδα  το  πιστοποιήτικο ν οντι  δεν  τελουνν υπο ν πτώνχευσή,  παυνσή  εργασιώνν,  πτώχευτικον
συμβιβασμον, αναγκαστική ν διαχεινρισή,  δεν  ενχουν  υπαχθει ν σε  διαδικασινα  εξυγινανσής  εκδινδεται  απο ν το
αρμονδιο  πρώτοδικεινο  τής  ενδρας  του οικονομικου ν φορενα  και  το  πιστοποιήτικο ν οντι  δεν  ενχει  τεθει ν υπον
εκκαθανρισή εκδινδεται απον το οικεινο πρώτοδικεινο για τα νομικαν προνσώπα εκτονς Α.Ε. και απον το Γ.Ε.ΜΗ. ήν
τις Περιφερειακενς Ενοντήτες για τις Α.Ε.  συνμφώνα με τις κεινμενες διατανξεις ονπώς κανθε φοραν ισχυνουν. Τα
φυσικαν προνσώπα δε φενρουν πιστοποιήτικον περιν μή θενσής σε εκκαθανρισή. 

(δ) Αν το κραντος-μενλος ή ν χώνρα δεν εκδινδει τα υπον τών περ. (α),  (β) και (γ) πιστοποιήτικαν ή ν ονπου τα
πιστοποιήτικαν αυτα ν δεν καλυνπτουν ονλες τις περιπτώνσεις υπον  1 και 2 και 4 (β) του ανρθρου 22 Α.,  το
ενγγραφο ήν το πιστοποιήτικον μπορειν να αντικαθινσταται απον εννορκή βεβαινώσή ήν, στα κραντή - μενλή ήν στις
χώνρες ονπου δεν προβλενπεται  εννορκή βεβαινώσή,  απο ν υπευνθυνή δήνλώσή του ενδιαφερομεννου ενώνπιον
αρμονδιας δικαστικήνς ή ν διοικήτικήνς αρχήνς,  συμβολαιογρανφου ή ν αρμονδιου επαγγελματικου ν ή ν εμπορικουν
οργανισμου ν του  κραντους  μενλους  ή ν τής  χώνρας  καταγώγήνς  ή ν τής  χώνρας  ονπου  εινναι  εγκατεστήμεννος  ο
οικονομικονς φορενας. 

Στήν περινπτώσή αυτήν οι αρμονδιες δήμονσιες αρχενς παρενχουν επινσήμή δήνλώσή στήν οποινα αναφενρεται οντι
δεν εκδινδονται τα πιστοποιήτικαν τής παρουνσας παραγρανφου ήν οντι τα πιστοποιήτικαν αυταν δεν καλυνπτουν
ονλες τις περιπτώνσεις που αναφενρονται στα υπον 1 και 2 και 4 (β) του ανρθρου 22 Α τής παρουνσας.

Αν διαπιστώθειν με οποιονδήνποτε τρονπο οντι, στήν εν λονγώ χώνρα εκδινδονται τα υπονψή πιστοποιήτικαν, ή
προσφοραν του διαγώνιζονμενου απορρινπτεται. 

(ε)  Για τις λοιπενς περιπτώνσεις τής  παραγράφου Α.4του άρθρου 22,  υποβανλλεται επικαιροποιήμεννή
υπευνθυνή δήνλώσή του ανρθρου του ν. 1599/1986 οντι δεν συντρενχουν οι σχετικοιν λονγοι αποκλεισμουν.   

Ειδικαν για τήν  περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργολήπτικενς επιχειρήνσεις
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που  εινναι  εγγεγραμμεννες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  υποβανλλονται  πιστοποιήτικα ν χορήγουνμενα  απο ν τα  αρμονδια
επιμελήτήνρια  και  φορεινς  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απο ν τα  οποινα  αποδεικνυνεται  οντι  τα  προνσώπα  με
βεβαινώσή  του  Μ.Ε.Κ.  που  στελεχώννουν  τήν  εργολήπτική ν επιχεινρήσή,  δεν  ενχουν  διαπρανξει  σοβαρον
επαγγελματικον παρανπτώμα.

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

Για  τήν  απονδειξή  τής  μή  συνδρομήνς  του  λονγου  αποκλεισμου ν τής  παραγρανφου  Α.5  του  ανρθρου  22
υποβανλλονται, εφονσον ο προσώρινονς ανανδοχος εινναι ανώννυμή εταιρινα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουννται τής υποχρενώσής αυτήνς οι εταιρεινες που
εινναι  εισήγμεννες  στο  Χρήματιστήνριο  τής  χώνρας  εγκατανστασήνς  τους  και  υποβανλλουν  περι ν τουντου
υπευνθυνή δήνλώσή του νονμιμου εκπροσώνπου τους]. 

- Πιστοποιήτικον αρμονδιας αρχήνς του κραντους τής ενδρας, απον το οποινο να προκυνπτει οντι οι μετοχενς εινναι
ονομαστικενς

-  Αναλυτική ν κατανστασή με τα στοιχεινα τών μετονχών τής εταιρεινας και τον αριθμο ν τών μετοχώνν κανθε
μετονχου (μετοχολονγιο), ονπώς τα στοιχεινα αυταν εινναι καταχώρήμεννα στο βιβλινο μετονχών τής εταιρεινας, το
πολυν τριανντα εργανσιμες ήμενρες πριν απον τήν ήμενρα υποβολήνς τής προσφορανς. 

Ειδικοντερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομινζουν  μοννο  τήν  αναλυτικήν
κατανστασή  με  τα  στοιχεινα  τών  μετονχών  τής  εταιρεινας  και  τον  αριθμο ν τών  μετοχώνν  κανθε  μετονχου
(μετοχολονγιο), ονπώς τα στοιχεινα αυτα ν εινναι καταχώρήμεννα στο βιβλινο μετονχών τής εταιρεινας, το πολυν
τριανντα  εργανσιμες  ήμενρες  πριν  απο ν τήν  ήμενρα  υποβολήνς  τής  προσφορανς  καθώνς  ή  απαιντήσή  για  τήν
υποβολήν του πιστοποιήτικουν απον το οποινο να προκυνπτει οντι οι μετοχενς εινναι ονομαστικενς, καλυνπτεται
συνμφώνα με τα οριζονμενα στο ανρθρο 23.9 τής παρουνσας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφονσον ενχουν καταν το δινκαιο τής ενδρας τους ονομαστικενς μετοχενς,
προσκομινζουν : 

αα) Πιστοποιήτικον αρμονδιας αρχήνς του κραντους τής ενδρας, απον το οποινο να προκυνπτει οντι οι μετοχενς
εινναι ονομαστικενς. 

ββ) Αναλυτικήν κατανστασή μετονχών, με αριθμον τών μετοχώνν του κανθε μετονχου, ονπώς τα στοιχεινα αυταν
εινναι καταχώρήμεννα στο βιβλινο μετονχών τής εταιρεινας με ήμερομήνινα το πολυν 30 εργανσιμες ήμενρες πριν
τήν υποβολήν τής προσφορανς. 

γγ)  Κανθε ανλλο στοιχεινο απον το οποινο να προκυνπτει ή ονομαστικοποινήσή μενχρι φυσικουν προσώνπου
τών μετοχώνν, που ενχει συντελεστειν τις τελευταινες 30 (τριανντα) εργανσιμες ήμενρες πριν τήν υποβολήν τής
προσφορανς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν ενχουν καταν το δινκαιο τής χώνρας στήν οποινα ενχουν τήν ενδρα τους
ονομαστικενς μετοχενς, υποβανλλουν : 

αα)  Βεβαινώσή περι ν μή υποχρενώσής ονομαστικοποινήσής τών μετοχώνν  απο ν αρμονδια αρχήν,  εφονσον
υπανρχει σχετικήν προνβλεψή, διαφορετικαν προσκομινζεται υπευνθυνή δήνλώσή του διαγώνιζονμενου.

ββ) Έγκυρή και ενήμερώμεννή κατανστασή μετονχών που κατενχουν τουλανχιστον 1% τών μετοχώνν. 

γγ)  Αν  δεν  τήρεινται  τεντοια  κατανστασή,  προσκομινζεται  σχετική ν κατανστασή  μετονχών  (με  1%),
συνμφώνα με τήν τελευταινα Γενικήν Συνενλευσή, αν οι μεντοχοι αυτοιν εινναι γνώστοιν στήν εταιρεινα. 

δδ)  Αν δεν προσκομισθει ν κατανστασή καταν τα ανώτενρώ, ή εταιρεινα αιτιολογει ν τους λονγους που οι
μεντοχοι  αυτοι ν δεν  τής  εινναι  γνώστοιν.  Η  αναθεντουσα  αρχήν δεν  υπεισενρχεται  στήν  κρινσή  τής  ώς  αννώ
αιτιολογινας. Δυνναται ώστονσο να αποδεινξει τή δυνατοντήτα υποβολήνς τής κατανστασής μετονχών και μοννο
στήν περινπτώσή αυτήν ή εταιρεινα αποκλεινεται απον τήν παρουνσα διαδικασινα.

Για τήν περινπτώσή του ανρθρου  22.Α.9. τής παρουνσας διακήνρυξής, υπευνθυνή δήνλώσή ενώνπιον αρμονδιας
δικαστικήνς ήν διοικήτικήνς αρχήνς, συμβολαιογρανφου ήν αρμονδιου επαγγελματικουν ήν εμπορικουν οργανισμουν
του κραντους Α μενλους ήν τής χώνρας καταγώγήνς ήν τής χώνρας εγκατανστασής του προσφενροντος οντι δεν ενχει
εκδοθειν σε βανρος του απονφασή αποκλεισμουν, συνμφώνα με το ανρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Περαιτενρώ, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβανλλεται ή υπευνθυνή δήνλώσή τής κοινήνς απονφασής τών
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Υπουργώνν Ανανπτυξής και Επικρατεινας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) αΔικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005  .

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

(α)  Όσον  αφορα ν τήν  καταλλήλοντήτα  για  τήν  ανσκήσή  τής  επαγγελματικήνς  δραστήριοντήτας,  οι
προσφενροντες  που εινναι  εγκατεστήμεννοι  στήν Ελλανδα υποβανλλουν  βεβαινώσή εγγραφήνς  στο Μ.Ε.ΕΠ56

στήν  Α1 τανξή και αννώ, για ενργα κατήγορινας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στήν  Α1 τανξή και αννώ, για ενργα κατήγορινας
Η/Μ. 

(β)  Οι  προσφενροντες  που  εινναι  εγκατεστήμεννοι   σε  λοιπα ν κραντή  μενλή  τής  Ευρώπαιοκήνς  Ένώσής
προσκομινζουν  τις  δήλώνσεις  και  πιστοποιήτικα ν που  περιγρανφονται  στο  Παρανρτήμα  XI  του
Προσαρτήνματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφενροντες που εινναι εγκατεστήμεννοι σε κραντος μενλος του Ευρώπαιοκου ν Οικονομικουν Χώνρου
(Ε.Ο.Χ) ή ν σε τριντες  χώνρες που ενχουν υπογρανψει  και  κυρώνσει  τή ΣΔΣ,  στο βαθμο ν που ή υπο ν ανανθεσή
δήμονσια συνμβασή καλυνπτεται απον τα Παραρτήνματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικενς σήμειώνσεις του σχετικουν
με  τήν Ένώσή Προσαρτήνματος I  τής ώς αννώ Συμφώνινας,  ή ν σε  τριντες  χώνρες που δεν εμπινπτουν στήν
προήγουνμενή  περινπτώσή και ενχουν συνανψει διμερεινς ήν πολυμερεινς συμφώνινες με τήν Ένώσή σε θενματα
διαδικασιώνν ανανθεσής δήμοσινών συμβανσεών,  προσκομινζουν πιστοποιήτικον αντινστοιχου επαγγελματικουν
ή ν εμπορικου ν μήτρώνου.  Στήν  περινπτώσή  που  χώνρα  δεν  τήρει ν τεντοιο  μήτρώνο,  το  ενγγραφο  ή ν το
πιστοποιήτικον μπορειν να αντικαθινσταται απον εννορκή βεβαινώσή ήν, στα κραντή - μενλή ήν στις χώνρες ονπου δεν
προβλενπεται εννορκή βεβαινώσή, απον υπευνθυνή δήνλώσή του ενδιαφερομεννου ενώνπιον αρμονδιας δικαστικήνς
ήν διοικήτικήνς αρχήνς, συμβολαιογρανφου ήν αρμονδιου επαγγελματικουν ήν εμπορικουν οργανισμουν τής χώνρας
καταγώγήνς ήν τής χώνρας ονπου εινναι εγκατεστήμεννος ο οικονομικονς φορενας οντι δεν τήρεινται τεντοιο μήτρώνο
και οντι ασκειν τή δραστήριοντήτα του ανρθρου 21 τής παρουνσας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η οικονομικήν και χρήματοοικονομική επανρκεια τών οικονομικώνν φορενών αποδεικνυνεται 
(α) για τις εγγεγραμμεννες εργολήπτικενς επιχειρήνσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

(i) Για το 22.Γ(α1), απον τή Βεβαινώσή εγγραφήνς του ανρθρου 23.4.(α) τής παρουνσας.
Για το 22.Γ(α2), Υπευνθυνή δήνλώσή για το ανεκτενλεστο μενρος τών εργολαβικώνν συμβανσεών,
συνοδευονμενή  απον:  (1)πιννακα  ονλών  τών  υπο ν εκτενλεσή  ενργών  και  (2)τις  βεβαιώνσεις  τών
αρμοδινών υπήρεσιώνν για το ανεκτενλεστο μενρος κανθε εργολαβινας που εκτελειν ειντε αυτοτελώνς
ειντε σε κοινοπραξινα   καταν τήν ήμερομήνινα δήμοπραντήσής του ενργου.

(ii) Για το 22.Γ (β) ........................ 57

(β)  Οι αλλοδαποι ν οικονομικοι ν φορεινς που εινναι εγγεγραμμεννοι σε  επίσημους καταλόγους ή ν διαθεντουν
πιστοποιήτικο ν απο ν οργανισμουνς  πιστοποινήσής  που  συμμορφώννονται  με  τα  ευρώπαιοκα ν προντυπα
πιστοποινήσής, καταν τήν ενννοια του Παραρτήνματος υII του Προσαρτήνματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουνν
να προσκομινζουν στις αναθεντουσες αρχενς πιστοποιήτικον εγγραφήνς,  εκδιδονμενο απον τήν αρμονδια αρχήν ήν
το πιστοποιήτικον που εκδινδεται απον τον αρμονδιο οργανισμον πιστοποινήσής, καταν τα οριζονμενα στο ανρθρο
83 ν. 4412/2016 και στήν παρανγραφο 9 του παρονντος ανρθρου .

Οι αλλοδαποι ν οικονομικοι ν φορεινς  που δεν εινναι  εγγεγραμμεννοι  σε επινσήμους καταλονγους ή ν διαθεντουν
πιστοποιήτικο ν απο ν οργανισμουνς  πιστοποινήσής  κατα ν τα  ανώτενρώ,  υποβανλλουν  ώς  δικαιολογήτικαν
τα........................58

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνικήν και επαγγελματικήν ικανοντήτα τών οικονομικώνν φορενών αποδεικνυνεται: 
(α) για τις εγγεγραμμεννες εργολήπτικενς επιχειρήνσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

(i) για το 22. Δ (α), απον τή Βεβαινώσή εγγραφήνς του ανρθρου 23.4. (α)  τής παρουνσας
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  (  ii  ) για το 22.Δ (β) .............................................................   59

(β)  Οι  αλλοδαποι ν οικονομικοι ν φορεινς  που εινναι  εγγεγραμμεννοι  σε  επίσημους  καταλόγους ήν
διαθεντουν  πιστοποιήτικο ν απο ν οργανισμουνς  πιστοποινήσής  που  συμμορφώννονται  με  τα  ευρώπαιοκαν
προντυπα  πιστοποινήσής,  κατα ν τήν  ενννοια  του  Παραρτήνματος  υII  του  Προσαρτήνματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουνν να προσκομινζουν στις αναθεντουσες αρχενς πιστοποιήτικον εγγραφήνς εκδιδονμενο
απον τήν αρμονδια αρχήν ήν το πιστοποιήτικον που εκδινδεται απον τον αρμονδιο οργανισμον πιστοποινήσής,
καταν τα οριζονμενα στο ανρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παρανγραφο 9 του παρονντος ανρθρου .

Οι αλλοδαποιν οικονομικοιν φορεινς που δεν εινναι εγγεγραμμεννοι σε επινσήμους καταλονγους ήν διαθεντουν
πιστοποιήτικο ν απο ν οργανισμουνς  πιστοποινήσής  κατα ν τα  ανώτενρώ, υποβανλλουν ώς  δικαιολογήτικαν
τα...........................................60

23.7.  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε61

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

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περινπτώσή νομικουν προσώνπου, υποβανλλονται τα νομιμοποιήτικαν ενγγραφα απον τα οποινα να προκυνπτει

ή εξουσινα υπογραφήνς του νομινμου εκπροσώνπου 
Εανν ο προσφενρών εινναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συνστασής,
2. Αντινγραφο του ισχυνοντος καταστατικουν με το ΦΕΚ στο οποινο ενχουν δήμοσιευτειν ονλες οι μενχρι σήνμερα

τροποποιήνσεις αυτουν ήν επικυρώμεννο αντινγραφο κώδικοποιήμεννου καταστατικουν (εφονσον υπανρχει)
3. ΦΕΚ στο οποινο ενχει δήμοσιευτειν το πρακτικον ΔΣ εκπροσώνπήσής του νομικουν προσώνπου,
4.  Πρακτικο ν Δ.Σ  περι ν ενγκρισής  συμμετοχήνς  στο  διαγώνισμον,  στο  οποινο  μπορει ν να  περιενχεται  και

εξουσιοδοντήσή  (εφονσον  αυτο ν προβλενπεται  απο ν το  καταστατικο ν του  υποψήφινου  αναδονχου)  για
υπογραφήν και υποβολήν προσφορανς σε περινπτώσή που δεν υπογρανφει ο ινδιος ο νονμιμος εκπρονσώπος
του  φορενα  τήν  προσφορα ν και  τα  λοιπα ν απαιτουνμενα  ενγγραφα  του  διαγώνισμου ν και  ορινζεται
συγκεκριμεννα αντομο, ώς αντινκλήτος,

5. Πιστοποιήτικον αρμονδιας δικαστικήνς ήν διοικήτικήνς αρχήνς περιν τροποποιήνσεών του καταστατικουν / μή
λυνσής τής εταιρεινας, το οποινο πρενπει να ενχει εκδοθειν το πολυν τρεινς (3) μήννες πριν απον τήν ήμερομήνινα
υποβολήνς προσφορώνν.

Εανν ο προσφενρών εινναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντινγραφο του καταστατικουν με ονλα τα μενχρι σήνμερα τροποποιήτικαν,
2. Πιστοποιήτικαν αρμονδιας δικαστικήνς ήν διοικήτικήνς αρχήνς περιν τών τροποποιήνσεών του καταστατικουν.
Σε περινπτώσή εγκατανστασής τους στήν αλλοδαπήν, τα δικαιολογήτικαν συνστασήνς τους εκδινδονται με βανσή

τήν ισχυνουσα νομοθεσινα τής χώνρας που εινναι εγκατεστήμεννα, απον τήν οποινα και εκδινδεται το σχετικον
πιστοποιήτικον.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι  οικονομικοι ν φορεινς  που  εινναι  εγγεγραμμεννοι  σε  επινσήμους  καταλονγους  ή ν διαθεντουν

πιστοποινήσή απο ν οργανισμουνς  πιστοποινήσής που συμμορφώννονται με τα ευρώπαιοκα ν προντυπα
πιστοποινήσής, καταν τήν ενννοια του Παραρτήνματος υII του Προσαρτήνματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουνν να προσκομινζουν στις αναθεντουσες αρχενς πιστοποιήτικον εγγραφήνς εκδιδονμενο απον τήν
αρμονδια αρχήν ήν το πιστοποιήτικον που εκδινδεται απον τον αρμονδιο οργανισμον πιστοποινήσής.

Στα πιστοποιήτικαν αυταν αναφενρονται τα δικαιολογήτικαν βανσει τών οποινών ενγινε ή εγγραφήν τών εν
λονγώ οικονομικώνν  φορενών στον  επινσήμο κατανλογο ή ν ή  πιστοποινήσή  και  ή  κατανταξή  στον  εν
λονγώ κατανλογο.

Η  πιστοποιουνμενή  εγγραφή ν στους  επινσήμους  καταλονγους  απο ν τους  αρμονδιους  οργανισμουνς  ή ν το
πιστοποιήτικον,  που  εκδινδεται  απο ν τον  οργανισμο ν πιστοποινήσής,  συνιστα ν τεκμήνριο
καταλλήλοντήτας ονσον αφοραν τις απαιτήνσεις ποιοτικήνς επιλογήνς, τις οποινες καλυνπτει ο επινσήμος
κατανλογος ήν το πιστοποιήτικον.

Οι οικονομικοι ν φορεινς  που εινναι εγγεγραμμεννοι  σε επινσήμους καταλονγους απαλλανσσονται απο ν τήν
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υποχρενώσή  υποβολήνς  τών  δικαιολογήτικώνν  που  αναφενρονται  στο  πιστοποιήτικο ν εγγραφήνς
τους. 

(β) Οι οικονομικοιν φορεινς που εινναι εγγεγραμμεννοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφονσον προσκομινζουν αΕνήμεροντήτα
Πτυχινου  εν ισχυν, απαλλανσσονται απον τήν υποχρενώσή υποβολήνς τών δικαιολογήτικώνν 62:

-  απονσπασμα  ποινικου ν μήτρώνου  του  ανρθρου  23.3.(α)  τής  παρουνσας  για  τον  Προνεδρο  και
Διευθυννοντα Συνμβουλο  εργολήπτικήνς επιχεινρήσής.  Για τα λοιπα ν μενλή του Δ.Σ τής εταιρεινας,  θα
πρενπει να υποβλήθειν αυτοτελώνς απονσπασμα ποινικουν μήτρώνου, καθονσον τα προνσώπα αυταν δεν
καλυνπτονται απον τήν Ενήμεροντήτα Πτυχινου. 63

- φορολογικήν και ασφαλιστικήν ενήμεροντήτα του ανρθρου 23.3.(β) τής παρουνσας. 64

- τα πιστοποιήτικαν απον το αρμονδιο Πρώτοδικεινο και το ΓΕΜΗ του ανρθρου 23.3.(γ) τής παρουνσας υπον
τήν προυοπονθεσή ονμώς οντι καλυνπτονται πλήνρώς (ονλες οι προβλεπονμενες περιπτώνσεις) απον τήν
Ενήμεροντήτα Πτυχινου.

- το πιστοποιήτικον απον το αρμονδιο επιμελήτήνριο ονσον αφοραν το λονγο αποκλεισμουν του ανρθρου 22.
Α.4. (θ).65

-  το πιστοποιήτικο ν τής αρμονδιας αρχήνς  για τήν ονομαστικοποινήσή τών μετοχώνν του ανρθρου 23.3.
(στ).

- τα  αποδεικτικαν ενγγραφα νομιμοποινήσής  τής εργολήπτικήνς επιχεινρήσής.

Σε  περινπτώσή  που  κανποιο  απο ν τα  ανώτενρώ  δικαιολογήτικα ν ενχει  λήνξει,  προσκομινζεται  το  σχετικον
δικαιολογήτικον εν ισχυν. Εφονσον στήν Ενήμεροντήτα Πτυχινου δεν αναφενρεται ρήταν οντι τα στελενχή
του πτυχινου του προσφενροντα εινναι ασφαλιστικώνς ενήνμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφενρών
προσκομινζει  επιπλενον  τής  Ενήμεροντήτας  Πτυχινου,  ασφαλιστική ν ενήμεροντήτα  για  τα  στελενχή
αυταν. 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ  
Στήν περινπτώσή που οικονομικονς  φορενας επιθυμει ν να στήριχθει ν στις ικανοντήτες ανλλών φορενών, ή

απονδειξή  οντι  θα  ενχει  στή  διανθεσή ν του  τους  αναγκαινους  πονρους,  γιννεται  με  τήν  προσκονμισή
σχετικουν συμφώνήτικουν τών φορενών αυτώνν για τον σκοπον αυτον.

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φανκελος προσφορανς (προσφοραν) τών διαγώνιζομεννών περιλαμβαννει, επιν ποινήν αποκλεισμουν,

τα ακονλουθα:
(α) ξεχώριστον σφραγισμεννο φανκελο με τήν εννδειξή αΔικαιολογήτικαν Συμμετοχήνς 
 (β) ξεχώριστον σφραγισμεννο φανκελο με τήν εννδειξή αΟικονομικήν Προσφοραν 
συνμφώνα με τα κατώτενρώ:

24.2 Ο  φανκελος  αΔικαιολογήτικα ν Συμμετοχήνς  πρενπει,  επι ν ποινή ν αποκλεισμουν,  να  περιενχει  τα
ακονλουθα: 

 - α) Το Τυποποιήμεννο Έντυπο Υπευνθυνής Δήνλώσής  (ΤΕΥΔ)
- β) εγγυνήσή συμμετοχήνς, του ανρθρου 15 τής παρουνσας.

Οι ενώνσεις οικονομικώνν φορενών που υποβανλλουν κοινή ν προσφοραν,  υποβανλλουν  το ΤΕΥΔ για κανθε
οικονομικον φορενα που συμμετενχει στήν εννώσή.

24.3 Ο  φανκελος  αΟικονομική ν Προσφοραν  περιενχει  συμπλήρώμεννο  το  χορήγήθενν  απο ν τήν
αναθεντουσα αρχήν ενντυπο Οικονομικήνς Προσφορανς του ανρθρου 2 (δ)  τής παρουνσας.

Επισημαίνεται ότι: 
α) αποκλεινονται απον τον διαγώνισμον προσφορενς, στις οποινες δεν αναγρανφεται ενστώ και εννα επιμενρους

ποσοστον ενκπτώσής ομανδας εργασιώνν του εντυνπου τής οικονομικήνς προσφορανς στήν περιπτ. (α) τής
παρ. 2 του ανρθρου 95 του ν.4412/2016 ήν το ενιαινο ποσοστον ενκπτώσής στήν περιπτ. (β) τής παρ. 2
του ανρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογρανφώς και αριθμήτικώνς. 

β) ή ολονγραφή αναγραφήν τών επιμενρους ποσοστώνν ενκπτώσής υπερισχυνει τής αντινστοιχής αριθμήτικήνς.
γ)  Αν  παρουσιαστουνν ελλεινψεις  στήν  αναγραφή ν τών  στοιχεινών  τής  οικονομικήνς  προσφορανς  (πλήν

εκειννών που επιφενρουν αποκλεισμον), διαφορενς μεταξυν τής ολονγραφής και τής αριθμήτικήνς τιμήνς ήν
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λογιστικαν σφανλματα στα αθροινσματα, τα γινονμενα ήν τή στρογγυλοποινήσή, ή Επιτροπήν Διαγώνισμουν
διορθώννει τα σφανλματα και αναγρανφει τήν ορθήν οικονομικήν προσφοραν.  

24.4  Οι προσφορενς υπογρανφονται και μονογρανφονται αναν φυνλλο απον τον οικονομικον φορενα ήν, σε
περινπτώσή  νομικώνν  προσώνπών,  απο ν το  νονμιμο  εκπρονσώπο  αυτώνν.  Η  εννώσή  οικονομικώνν
φορενών υποβανλλει  κοινή ν προσφοραν,  ή  οποινα  υπογρανφεται  υποχρεώτικα ν ειντε  απο ν ονλους  τους
οικονομικουνς  φορεινς  που  αποτελουνν  τήν  εννώσή  ειντε  απο ν εκπρονσώπο ν τους  νομινμώς
εξουσιοδοτήμεννο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1.  Ο  προσφενρών οικονομικονς  φορενας  αναφενρει  στήν  προσφορα ν του  το  τμήνμα  τής  συνμβασής  που
προτινθεται  να  αναθενσει  υπο ν μορφή ν υπεργολαβινας  σε  τριντους,  καθώνς  και  τους  υπεργολανβους  που
προτειννει.
25.2.  Η τήνρήσή τών υποχρεώνσεών τής παρ. 2 του ανρθρου 18 του ν 4412/2016 απον υπεργολανβους δεν
αινρει τήν ευθυννή του κυρινου αναδονχου.
25.3. Η αναθεντουσα αρχήν 
α)  επαλήθευνει υποχρεώτικαν τή συνδρομήν τών λονγών αποκλεισμουν του ανρθρου 22 Α τής παρουνσας για
τους  υπεργολανβους  και  οντι  διαθεντουν  τα  αντινστοιχα  προσονντα  για  τήν  εκτενλεσή  του  ενργου  που
αναλαμβαννουν συνμφώνα με το ανρθρο 165 του ν.  4412/2016,  με το  Τυποποιήμεννο Έντυπο Υπευνθυνής
Δήνλώσής ( ΤΕΥΔ ).
β) απαιτειν υποχρεώτικαν απον τον οικονομικον φορενα να αντικαταστήνσει ενναν υπεργολανβο, ονταν απον τήν
ώς  αννώ  επαλήνθευσή  προκυνπτει  οντι  συντρενχουν  λονγοι  αποκλεισμου ν του  και  οντι  δεν  καλυνπτει  τα
αντινστοιχα προσονντα για τήν εκτενλεσή του ενργου που αναλαμβαννει συνμφώνα με το ανρθρο 165 του ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η ενγκρισή κατασκευήνς του δήμοπρατουνμενου ενργου, αποφασινστήκε  με τήν αριθμ. 111/28-03-

2017 (ΑΔΑ: ΩΤΧΜΩ62-Θ40) Απονφασή Δ.Σ.

26.2  Ο Κυνριος του Έργου μπορει ν να εγκαταστήνσει για το ενργο αυτο ν Τεχνικο ν Συνμβουλο.  Ο
Ανανδοχος του ενργου, ενχει  τήν υποχρενώσή να διευκολυννει τις δραστήριοντήτες του Τεχνικουν
Συμβουνλου, που πήγανζουν απον τή συμβατικήν σχενσή τής Υπήρεσινας με αυτονν.
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 187/20-06-2017 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. ΩΤΖΗΩ62-Π00)

Αγ.Ανάργυροι, 20-06-2017

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1

 Συμπλήρώννονται τα στοιχεινα τής αναθεντουσας αρχήνς.
2 Αναγρανφεται ο κώδικονς ταυτοποινήσής τής διατιθενμενής πινστώσής (π.χ. κώδικονς ενανριθμου ενργου στο ΠΔΕ ή ν κώδικονς
πινστώσής  του  τακτικου ν προυοπολογισμου ν του  φορενα  υλοποινήσής).  Σε  περινπτώσή  συγχρήματοδοτουνμενών  ενργών  απον
πονρους  τής  Ευρώπαιοκήνς  Ένώσής,  αναγρανφεται  και  ο  τιντλος  του  Επιχειρήσιακου ν Προγρανμματος  του  ΕΣΠΑ  ή ν ανλλου
συγχρήματοδοτουνμενου απον πονρους ΕΕ προγρανμματος στο πλαινσιο του οποινου εινναι ενταγμεννο το δήμοπρατουνμενο ενργο.
3 Συμπλήρώννεται ή επώνυμινα τής αναθεντουσας αρχήνς.
4 Σε περινπτώσή που ή αναθεντουσα αρχήν διαθεντει γραφεινα σε περισσοντερες απον μια ταχυδρομικενς διευθυννσεις, θα πρενπει να
αναγραφει ν στήν Προκήνρυξή μοννο ή ταχυδρομικήν διευνθυνσή στήν οποινα θα διενεργήθει ν ή αποσφρανγισή τών προσφορώνν
τών υποψήφινών, για τήν αποφυγήν τυχονν συνγχυσής.
5Τινθεται ο τιντλος τής Υπήρεσινας που θα διεξανγει το διαγώνισμον.
6 Στο τευνχος Διακήρυνξεών Δήμοσινών Συμβανσεών τής Εφήμερινδας τής Κυβενρνήσής.
7 Η περινπτώσή ι) συμπλήρώννεται και περιλαμβαννεται στή Διακήνρυξή, εφονσον ή αναθεντουσα αρχήν προβλενπει υποδεινγματα
εγγρανφών προς υποβολήν απον τους οικονομικουνς φορεινς, π.χ εγγυήτικώνν επιστολώνν.
8 Συμπλήρώννονται  τυχονν  ανλλα  ενγγραφα  συνμβασής  ή ν τευνχή  που  ή  αναθεντουσα  αρχή ν κριννει αναγκαινα  με  σκοπο ν να
περιγρανψουν ήν να προσδιορινσουν στοιχεινα τής συνμβασής ήν τής διαδικασινας ανανθεσής.
9 Σε  περινπτώσή  που  εινναι  δυνατή ν ή  με  ήλεκτρονικο ν μενσο  ελευνθερή,  ανμεσή  πλήνρής  και  δώρεανν  προνσβασή  τών

ενδιαφερομεννών στή συγγραφήν υποχρεώνσεών  και στα λοιπα ν ενγγραφα τής συνμβασής, θα πρενπει να προσδιορινζεται
στήν παρουνσα διακήνρυξή ή ήλεκτρονικήν διευνθυνσή στήν οποινα διατινθεται ή εν λονγώ τεκμήρινώσή. Στήν περινπτώσή αυτήν
δεν  υπανρχει προνβλεψή για δαπαννή αναπαραγώγήνς τών τευχώνν του διαγώνισμουν.

10 Όταν ή αναθεντουσα αρχή ν προτινθεται να εφαρμονσει τήν παρ. 2 του ανρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφενρονται, στο
παρονν  ανρθρο  τής  διακήνρυξής,  τα  μεντρα  προστασινας  του  εμπιστευτικου ν χαρακτήνρα  τών  πλήροφοριώνν,  τα  οποινα
απαιτουννται,  και  τον  τρονπο  με  τον  οποινο  εινναι  δυνατή ν ή  προνσβασή  στα  σχετικα ν ενγγραφα.   Ενδεικτικαν,  λ.χ.,  ή
αναθεντουσα  αρχή ν θα  μπορουνσε  να  αναφενρει  οντι:  “Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους,  τους  υπεργολάβους  τους  και  κάθε  άλλο  τρίτο  πρόσωπο  που χρησιμοποιούν  κατά την  ανάθεση ή  εκτέλεση  της
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρωφ. 

11 Συμπλήρώννεται απο ν τήν Αναθεντουσα Αρχή ν με σαφήννεια συγκεκριμεννή ήμερομήνινα  (  “εγκαινρώς, ήντοι  ώς τήν...  ),  προς
αποφυγήν οιασδήνποτε συνγχυσής και αμφιβολινας.
12 Συμπλήρώννεται ήμενρα που καθορινζει ή αναθεντουσα αρχήν καταν τρονπο ώνστε ονλοι οι ενδιαφερονμενοι οικονομικοιν φορεινς να
μπορουνν να λανβουν γνώνσή ονλών τών αναγκαινών πλήροφοριώνν για τήν κατανρτισή τών προσφορώνν.
13 Συνμφώνα με το ανρθρο 18 τής παρουνσας.
14 Σκονπιμο εινναι ή επιστρoφήν τής σφραγισμεννής προσφορανς να λανβει χώνρα μεταν τήν απονφασή ενγκρισής του πρακτικουν του
ανρθρου 4.1. (ζ) τής παρουνσας και τής παρενλευσής του δικαιώνματος υποβολήνς εννστασής , συνμφώνα με τα οριζονμενα στο
ανρθρο 4.3 τής παρουνσας. Μενχρι τοντε ή προσφοραν διακρατεινται σφραγισμεννή στήν Επιτροπήν Διαγώνισμουν. 
15 Σήμειώννεται οντι ο Αριθμονς πτυχινου, ή Κατήγορινα και ή Τανξή του οικονομικουν φορενα αναγρανφεται, ειντε στο Μενρος ΙΙ :
Πλήροφορινες σχετικαν με τον οικονομικον φορενα (εγγραφήν σε επινσήμο κατανλογο), ειντε στο Μενρος Iυ : Κριτήνρια Επιλογήνς (Α'
Καταλλήλοντήτα)  του Τυποποιήμεννου Εντυνπου Υπευνθυνής Δήνλώσής ( ΤΕΥΔ ).
16 Συμπλήρώννονται ανλλες τυπικενς προυοποθενσεις που τυχονν απαιτει ν ή αναθεντουσα αρχήν. Εανν ονχι, διαγρανφεται ή φρανσή

“καθώνς καιφ.
17  Όταν εφαρμονζεται το ανρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώντα ενλεγχος οικονομικώνν προσφορώνν Α ενλεγχος ομαλοντήτας

και ακολουνθώς ενλεγχος δικαιολογήτικώνν συμμετοχήνς). Αν ή αναθεντουσα αρχήν επιλενξει να μήν εφαρμονζει το ανρθρο 101
παρ. 1, προσαρμονζει αναλονγώς τήν ακολουθουνμενή διαδικασινα (ανρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).

18 Όταν εφαρμονζεται ή περιπτ. (α) τής παρ. 2 του ανρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμονζεται ή περιπτ. (β) τής παρ. 2
του ανρθρου 95 ήν τα ανρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γιννονται οι αναγκαινες προσαρμογενς στή Διακήνρυξή.

19 Επισήμαιννεται οντι αν ή αναθεντουσα αρχήν θεώρήνσει οντι προσφορενς φαιννονται ασυνήνθιστα χαμήλενς, απαιτει ν απον τους
οικονομικουνς φορεινς να εξήγήνσουν τήν τιμήν ή ν το κονστος που προτειννουν στήν προσφοραν τους, εντονς αποκλειστικήνς
προθεσμινας, καταν ανώντατο ονριο δενκα ήμερώνν απον τήν κοινοποινήσή τής σχετικήνς προνσκλήσής. Στήν περινπτώσή αυτήν
εφαρμονζονται τα ανρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

20 Συνμφώνα με το ανρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ή προθεσμινα δεν μπορει ν να εινναι μικροντερή τών δενκα ( 10 ) ουντε
μεγαλυντερή τών εινκοσι ( 20 ) ήμερώνν απον τήν κοινοποινήσή τής σχετικήνς ενγγραφής ειδοποινήσής στον προσώρινον ανανδοχο.
21 Με τήν επιφυνλαξή τών παρ. 7 και 8 του ανρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήνψή επανορθώτικώνν μενσών ).
22 Στο εν λονγώ σήμεινο τής διακήνρυξής, πρενπει να προσδιορινζεται ο τονπος (πχ. στα γραφεινα τής αναθεντουσας αρχήνς), καθώνς
και  το χρονικο ν διανστήμα εντονς  του οποινου  ονσοι  υπενβαλαν παραδεκτενς  προσφορενς  μπορουνν  να λαμβαννουν  γνώνσή τών
δικαιολογήτικώνν κατακυνρώσής που κατατενθήκαν,  δήλ. εντονς ... εργανσιμών ήμερώνν απον τήν ήμερομήνινα που κοινοποιήνθήκε
σε αυτουνς, επιν αποδεινξει, ή απονφασή κατακυνρώσής.
23 Η περινπτώσή αυτή ν προστινθεται  στή Διακήνρυξή μοννο  στις  περιπτώνσεις  εκειννες,  στις  οποινες  προβλενπεται  υποχρενώσή



προσυμβατικουν ελενγχου, συνμφώνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ανλλώς διαγρανφεται.

24 Τινθεται μοννο εφονσον προνκειται για συγχρήματοδοτουνμενο ενργο απον πονρους τής Ευρώπαιοκήνς Ένώσής.
25 Τινθεται μοννο εφονσον επιλεγειν ή διενενργεια κλήνρώσής για τή συγκροντήσή συλλογικώνν οργαννών.
26 Απον 1-1-2017 τινθεται σε ισχυν το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποινο με το ανρθρο 13 καταργειν το π.δ 113/2010.
27 Τινθεται μοννο ονταν εκ του συμβατικουν ποσουν (1.000.000 ΕΥΡΩ χώρινς ΦΠΑ), προκυνπτει εφαρμογήν τών διατανξεών για

τον ενλεγχο του ΕΣΡ.
28 Νονμοι,  ΠΔ  και  υπουργικενς  αποφανσεις  που  εκδινδονται  μετα ν τήν  ενναρξή  τής  διαδικασινας  συνναψής  τής  συνμβασής

συνμφώνα με το ανρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελουνν μενρος του εφαρμοστενου θεσμικουν πλαισινου τής.
29 Όταν  προνκειται  για  συγχρήματοδοτουνμενο  απο ν τήν  Ε.Ε.  ενργο,  τουντο  να  αναγρανφεται  στή
Διακήνρυξή και ειδικοντερα να αναγρανφεται ο τιντλος τής Πρανξής και του Επιχειρήσιακου ν Προγρανμματος στο πλαινσιο του
οποινου εινναι ενταγμεννο το δήμοπρατουνμενο ενργο, καθώνς και τα ποσοσταν συγχρήματοδοντήσής τής δαπαννής του ενργου απον
εθνικουνς  και  ενώσιακουνς  πονρους (με αναφορα ν στο διαρθρώτικο ν ταμεινο).  Επινσής,  ή σχετική ν συμπλήνρώσή ακολουθει ν τή
διακριτή ν ορολογινα  Συλλογικενς  Αποφανσεις  (  ΣΑ  )  ενργών  ή ν ΚΑΕ,  ανανλογα  τήν  πήγή ν χρήματοδοντήσής  (ΠΔΕ ή ν Τακτικονς
προυοπολογισμονς). Για το ζήντήμα τής  ανανλήψής δαπανώνν δήμοσινών επενδυνσεών,  βλ. και ανρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
30 Οι κρατήνσεις προσαρμονζονται ανανλογα με τον φορενα εκτενλεσής του ενργου.
31 Συνμφώνα με το ανρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανανλήψή υποχρεώνσεών απον τους διατανκτεςφ ( Α΄ 145 ): “ Οι διακηρύξεις,
οι  αποφάσεις  ανάθεσης  και  οι  συμβάσεις  που  συνάπτονται  για  λογαριασμό  των  φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης  αναφέρουν
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά
βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επινσής, συνμφώνα με το ανρθρο 12 παρ. 2 γ) του ινδιου π.δ : “Διακηρύξεις,
όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντος. "
32 Το  ποσο ν τών  απρονβλεπτών  δαπανώνν  επαναυοπολογινζεται  κατα ν τήν  υπογραφή ν τής  συνμβασής,  ανανλογα  με  τήν

προσφερθεινσα ενκπτώσή, ώνστε να διατήρεινται ή εν λονγώ ποσοστιαινα αναλογινα του 9% επι ν τής δαπαννής εργασιώνν με
ΓΕ&ΟΕ, συνμφώνα με τήν παρανγραφο 3 του ανρθρου 156 ν. 4412/2016. 

33 Πρβλ. ανρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
34 Μπορει ν ή  ενναρξή  τής προθεσμινας  να  ορινζεται  διαφορετικαν,   αν λονγου χανρή δεν  προβλενπεται  ή  ανμεσή  ενναρξή  τών

εργασιώνν (ανρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
35Με τήν επιφυνλαξή τής επονμενής υποσήμεινώσής.
36 Οι  αναθεντουσες  αρχενς  μπορει ν να  επιτρενπουν  τήν  υποβολή ν εναλλακτικώνν  προσφορώνν  και  στήν  περινπτώσή  αυτήν
προσαρμονζεται αντιστοινχώς το 13.4. ( πρβλ ανρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
37 Εφονσον  συντρενχει  περινπτώσή,  κατα ν το  ανρθρο  149  του  ν.  4412/2016,  οποντε  μνήμονευνονται  και  οι  απαραιντήτες

λεπτομενρειες. 
38 Συμπλήρώννεται αν προβλενπεται ήν ονχι ή χορήνγήσή προκαταβολήνς.  Συνμφώνα με τήν παρανγραφο 10 εδ. α του ανρθρου 25

του  ν.  3614/2007  (ονπώς  προστενθήκε  με  τήν  παρ.  3  του  ανρθρου  242  του  ν.  4072/2012),  στις  περιπτώνσεις
συγχρήματοδοτουνμενών  δήμονσιών  ενργών  στις  διακήρυνξεις  υποχρεώτικα ν περιλαμβαννεται  δυνατοντήτα  χορήνγήσής
προκαταβολήνς. Η υποχρενώσή αυτήν εξακολουθειν να ισχυνει και για τα προγρανμματα τής περιονδου 2014-2020 δυνανμει τής
παρ. 15 του ανρθρου 59 του ν. 4314/2014.

39 Εφονσον προβλενπεται προκαταβολήν συμπλήρώννονται οι ονροι για τήν εγγυήτικήν επιστολήν προκαταβολήνς. Επισήμαιννεται
οντι  ή  εγγυνήσή  καλήνς  εκτενλεσής  καλυνπτει  και  τήν  παροχή ν ισονποσής  προκαταβολήνς  προς  τον  ανανδοχο,  χώρινς  να
απαιτεινται  ή  κατανθεσή εγγυνήσής προκαταβολήνς.  Στήν περινπτώσή που με τήν παρουνσα ορινζεται   μεγαλυντερο υνψος
προκαταβολήνς  (πχ  15%),  αυτή ν λαμβαννεται  με  τήν  κατανθεσή  απο ν τον  ανανδοχο  εγγυνήσής  προκαταβολήνς  που  θα
καλυνπτει  τή  διαφορα ν μεταξυ ν του  ποσου ν τής  εγγυνήσής  καλήνς  εκτενλεσής  και  του  ποσου ν τής  καταβαλλονμενής
προκαταβολήνς (παρ. 1 δ ανρθρου 72 του ν. 4412/2016).

40 Η προθεσμινα παραλαβήνς τών προσφορώνν καθορινζεται συνμφώνα με το ανρθρο 121 του ν. 4412/2016 .
41 Ορινζεται ο χροννος απον τήν Αναθεντουσα Αρχήν κατ΄ εκτινμήσή τών ιδιαιτεροτήντών τής διαδικασινας. Για τον καθορισμον του

χροννου ισχυνος τής προσφορανς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
42 Κατ’  αντιστοιχινα  με  τα ουσιώνδή χαρακτήριστικα ν του ενργου συνμφώνα με το ανρθρο 11 τής παρουνσας (αναφενρεται  ή
κατήγορινα ήν οι κατήγορινες στις οποινες εμπινπτει το ενργο συνμφώνα με το ανρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοντερους
ονρους του ανρθρου 76 ν. 4412/2016).
43 Πρβλ περ. ε παρ. 1 ανρθρου 91 ν. 4412/2016.
44 Τα κριτήνρια επιλογήνς σχεδιανζονται καταν τρονπο, ώνστε να μήν περιορινζεται δυσανανλογα ή συμμετοχήν τών ενδιαφερονμενών
οικονομικώνν  φορενών  στους  διαγώνισμουνς  δήμοσινών  ενργών.  Κατα ν το  στανδιο  του  προσδιορισμου ν τών  κριτήρινών
καταλλήλοντήτας τών υποψήφινών, εινναι αναγκαινο να τήρουννται απον τις αναθεντουσες αρχενς, οι θεμελιώνδεις ενώσιακενς αρχενς,
ιδινώς ή αρχήν τής ινσής μεταχεινρισής τών συμμετεχονντών, τής αποφυγήνς τών διακρινσεών, τής διαφαννειας και τής ανανπτυξής
του ελευνθερου ανταγώνισμουν.
45 Επισήμαιννεται οντι ή εν λονγώ προνβλεψή για παρενκκλισή απον τον υποχρεώτικον αποκλεισμον  αποτελειν δυνατοντήτα τής ανα -
θεντουσας αρχήνς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περινπτώσή που δεν επιθυμειν να προβλενψει τή σχετικήν δυνα -
τοντήτα, ή αναθεντουσα αρχήν διαγρανφει τήν  παρανγραφο αυτήν.

46 Επισήμαιννεται οντι  ή εν λονγώ προνβλεψή για παρενκκλισή απον τον υποχρεώτικον αποκλεισμον  αποτελειν δυνατοντήτα τής ανα-
θεντουσας αρχήνς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περινπτώσή που δεν επιθυμειν να προβλενψει τή σχετικήν δυνα -



τοντήτα, ή αναθεντουσα αρχήν διαγρανφει τήν παρανγραφος  αυτήν.

47 Οι  λονγοι  τής  παραγρανφου  22.Α.4.  αποτελουνν  δυνήτικουνς  λονγους  αποκλεισμου ν συνμφώνα  με  το  ανρθρο  73  παρ.  4  ν.
4412/2016. Καταν συνενπεια, ή αναθεντουσα αρχήν δυνναται να επιλενξει ενναν, περισσοντερους, ονλους ήν ενδεχομεννώς και κανενναν
απον τους λονγους αποκλεισμουν συνεκτιμώνντας τα ιδιαιντερα χαρακτήριστικαν τής υπον ανανθεσή συνμβασής (εκτιμώνμενή αξινα
αυτήνς,  ειδικενς  περιστανσεις  κλπ),  με  σχετική ν προνβλεψή  στο  παρονν  σήμεινο  τής  διακήνρυξής.  (αναλυτικα ν βλ.  ΚΟ  για  τή
συμπλήνρώσή προντυπής διακήνρυξής δήμοσινών συμβανσεών ενργου).
48 Σήμειώννεται οντι ο ανώτενρώ εθνικονς λονγος αποκλεισμουν συμπλήρώννεται στο Μενρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ.

49 Υπενθυμινζεται οντι  αναφοραν στήν παρανγραφο 4, θα γιννει μοννο στήν περινπτώσή που ή Αναθεντουσα Αρχήν επιλενξει κανποιον
απον τους δυνήτικουνς λονγους αποκλεισμουν ( 22.Α. 4 ) .
50 Για τον τρονπο συμπλήνρώσής του 22.Γ, βλ. Αναλυτικαν ΚΟ για τή συμπλήνρώσή προντυπής διακήνρυξής δήμοσινών συμβανσεών
ενργου και τή σχετικήν Εγκυνκλιο του Υπουργεινου Υποδομώνν και Μεταφορώνν που αναμεννεται να εκδοθειν.
51 Για τον τρονπο συμπλήνρώσής του 22.Δ, βλ. Αναλυτικαν ΚΟ για τή συμπλήνρώσή προντυπής διακήνρυξής δήμοσινών συμβανσεών
ενργου και τή σχετικήν Εγκυνκλιο του Υπουργεινου Υποδομώνν και Μεταφορώνν που αναμεννεται να εκδοθειν.
52 Προαιρετικήν επιλογήν: Η παρ. 22.Ε τινθεται καταν διακριτικήν ευχενρεια τής αναθεντουσας αρχήνς και συμπλήρώννεται συνμφώνα
με το ανρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαιννεται οντι ονλες οι απαιτήνσεις πρενπει να σχετινζονται και να εινναι ανανλογες με το
αντικεινμενο τής συνμβασής (ανρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
53 Προαιρετική ν επιλογήν. Συνμφώνα  με  το  ανρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στήν  περινπτώσή  συμβανσεών  ενργών  οι
αναθεντουσες  αρχενς  μπορουνν  να  απαιτουνν  τήν  εκτενλεσή  ορισμεννών  κρινσιμών καθήκονντών  απευθεινας  απο ν τον  ινδιο  τον
προσφενροντα ( προαιρετικήν σήμεινώσή του ανώτενρώ εδαφινου ).
54 Η εν λονγώ προθεσμινα αποσκοπειν στήν υποβολήν επινκαιρών αποδεικτικώνν μενσών . Η αναθεντουσα αρχήν δυνναται, εανν στις
ειδικενς διατανξεις που διενπουν τήν ενκδοσήν τους, δεν προβλενπεται χροννος ισχυνος τους, να θενσει με τή Διακήνρυξή συγκεκριμεννο
χρονικον διανστήμα σε σχενσή με τήν ήμερομήνινα υποβολήνς τών δικαιολογήτικώνν, εντονς του οποινου πρενπει να εκδινδονται ( π.χ
εντονς ενονς μήνονς ).
55 Συνμφώνα με το ανρθρο 73 παρ. 2 τελευταινο εδανφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση." 

56 Εφονσον  συντρενχει  περινπτώσή  λονγώ  του  προυοπολογισμου ν τής  συνμβασής,  πρενπει  να  προβλενπεται  και  ή  δυνατοντήτα
συμμετοχήνς επιχειρήνσεών εγγεγραμμεννών στα Νομαρχιακαν Μήτρώνα (βλενπετε ανρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στήν
περινπτώσή αυτήν να τινθεται ή αντινστοιχή προνβλεψή.
57   Για το 22.Γ (β), οι Αναθεντουσες Αρχενς ορινζουν, καταν περινπτώσή τα κατανλλήλα αποδεικτικαν μενσα που αναφενρονται στο
Μενρος Ι του Παραρτήνματος ΧΙΙ  (Αποδεικτικαν μενσα για τα κριτήνρια επιλογήνς) του Προσαρτήνματος Α του ν. 4412/2016 ( βλ.
αναλυτικοντερα Κατευθυντήνρια Οδήγινα συμπλήνρώσής προντυπής Διακήνρυξής ενργου τής ΕΑΑΔΗΣΥ και σχετικήν Εγκυνκλιο του
Υπουργεινο Υποδομώνν & Μεταφορώνν  ).
58 Συμπλήρώννονται  τα  απαιτουνμενα  δικαιολογήτικα ν κατα ν τήν  κρινσή  τής  αναθεντουσας  αρχήνς  σε  συνανρτήσή  με  τή
δήμοπρατουνμενή  συνμβασή  ενργου  (πρβλ  Μενρος  Ι  Παραρτήνματος  XII του  Προσαρτήνματος  Α  του  ν.  4412/2016 -  βλ.
αναλυτικοντερα  ΚΟ  για  τή  συμπλήνρώσή  προντυπής  διακήνρυξής  δήμοσινών  συμβανσεών  ενργου  και  σχετική ν Εγκυνκλιο  του
Υπουργεινο Υποδομώνν & Μεταφορώνν που αναμεννεται να εκδοθειν ).
59 Για το 22.Δ (β), οι Αναθεντουσες Αρχενς ορινζουν καταν περινπτώσή τα κατανλλήλα αποδεικτικαν μενσα που αναφενρονται στο
Μενρος ΙΙ του Παραρτήνματος ΧΙΙ ( Αποδεικτικαν μενσα για τα κριτήνρια επιλογήνς) του Προσαρτήνματος Α του ν. 4412/2016 (βλ.
αναλυτικοντερα βλ. ΚΟ για τή συμπλήνρώσή προντυπής διακήνρυξής δήμοσινών συμβανσεών ενργου και σχετική ν Εγκυνκλιο του
Υπουργεινο Υποδομώνν & Μεταφορώνν που αναμεννεται να εκδοθειν).
60Συμπλήρώννονται  τα  κατανλλήλα  αποδεικτικα ν μενσα κατα ν τήν  κρινσή  τής  αναθεντουσας  αρχήνς  σε  συνανρτήσή  με  τή
δήμοπρατουνμενή  συνμβασή  ενργου  (πρβλ  Μενρος  ΙI Παραρτήνματος  XII του  Προσαρτήνματος  Α  του  ν.  4412/2016 -  βλ.
αναλυτικοντερα  ΚΟ  για  τή  συμπλήνρώσή  προντυπής  διακήνρυξής  δήμοσινών  συμβανσεών  ενργου  και  σχετική ν Εγκυνκλιο  του
Υπουργεινο Υποδομώνν & Μεταφορώνν που αναμεννεται να εκδοθειν).
61 Εφονσον ενχει αναφερθει ν σχετικήν απαιντήσή στο ανρθρο 22.Ε συμπλήρώννεται αναλονγώς συνμφώνα με το ανρθρο 82  του ν.
4412/2016.
62 Συνμφώνα με τή διανταξή του ανρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008 : “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη
βεβαίωση εγγραφής  που εκδίδεται  από την υπηρεσία  τήρησης  του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπτών»  [...] και  απαλλάσσει  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  από  την  υποχρέωση  να  καταθέτουν  τα  επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισήμαιννεται οντι, συνμφώνα με το ανρθρο 22 ( Τροποποιήνσεις του Ν. 4412/2016 ) περ.
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176 .
63 Η σχετικήν Υπουργικήν απονφασή για τήν  Ενήμεροντήτα Πτυχινου, αναμεννεται να επικαιροποιήθειν .
64 Στήν περινπτώσή ονμώς που ή Ενήμεροντήτα Πτυχινου δεν καλυνπτει τις εισφορενς επικουρικήνς ασφανλισής, τα σχετικαν
δικαιολογήτικαν υποβανλλονται ξεχώρισταν.
65 Μοννο στήν περινπτώσή που ενχει επιλεγειν απον τήν αναθεντουσα αρχήν ώς λονγος αποκλεισμουν.



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6009
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61, 13561 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΜΙΔΗ]
- Τηλέφωνο: [2132023625]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [meletes@agankam.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.agan.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV):συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων–αθλητικών εγκαταστάσεων [45212290-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC001667936]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [3 ΟΜΑΔΕΣ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 64/2017

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους5;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

4



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό προσωπικό ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·

2. δωροδοκία9,10·

3. απάτη11·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας13·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου15 το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16

Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]18

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)19;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν20:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 23

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

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου24;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις26 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα27;

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα

αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων28,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν  συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης29;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια30 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης ,  αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 

[] Ναι [] Όχι

[….................]
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Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

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

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/200531:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες Α  έως Δ  του  παρόντος  μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα 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 διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής32; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής 33:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη  σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής34:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίες35 που  ορίζονται  στη  σχετική

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  y36 -και  η  αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αξία)

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

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:[……][…]νόμισμα
α1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής37; του:
α2)  Ο  οικονομικός  φορέας  που  είναι
εγγεγραμμένος  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  να  μην  έχει
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων
ανώτερο του νόμιμου ορίου. 

Εάν η  σχετική  τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες39,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχων40 όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον

[] Ναι [] Όχι
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έλεγχο της ποιότητας;
6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

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

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας41 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασής42; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες
που  πρόκειται  να εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του  αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικά43,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι44

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]45
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται46, 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 δωρεάν47.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,  προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις
οποίες  έχω  υποβάλλει  στ.......  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς  της κατασκευής του
έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
με Α.Μ. 64/2017.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1

Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι  ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

5Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

6 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

7Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

8Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

9Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

10Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

11Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.



12Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

13Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

14Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

15Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Οικονομικός  φορέας που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

20Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

21Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

22Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

23Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

24Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

25.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

26Άρθρο 73 παρ. 5.



27Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

28Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

29Πρβλ άρθρο 48.

30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

31Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

32Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

33 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

34 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

38Οι  αναθέτουσες αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας   που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

40Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

41Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

42Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

43Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

44Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

47Υπό  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.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να



συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Μ. 64/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στη  συντήρηση  και  επισκευή  των  δημοτικών  γυμναστηρίων  και

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και προβλέπεται η εκτέλεση

οικοδομικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών  καθώς  και  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση

αθλητικού εξοπλισμού.

Με τη υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί στον ανάδοχο συνημμένη λίστα με χώρους  οι οποίοι

έχουν καταγραφεί έως και σήμερα και χρήζουν επέμβασης. 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τις προτεραιότητες που θα

δώσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Προϊσταμένης Αρχή, με υποχρέωση συντήρησης σε οποιοδήποτε

γυμναστήριο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Προκειμένου να επιλυθούν άμεσα προβλήματα που εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες και

τους εργαζόμενους στους χώρους αυτούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι σε ετοιμότητα καθώς

και να προβαίνει  ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε έλεγχο των αθλητικών χώρων του Δήμου

Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού,  σε  καταγραφή  των  προβλημάτων  που  διαπιστώνονται  και

ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Ο  προϋπολογισμός  της  μελέτης  του  έργου  συντάχθηκε  με  βάση  τα  άρθρα  53  και  125  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).  Δεν  περιλαμβάνει  ποσότητες  των

επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ'  εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών

εργασιών και το γενικό σύνολο λόγω της φύσης του έργου, που αφορά σε εργασίες συντήρησης με

δυσκολία προμέτρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στα δημοτικά

γυμναστήρια και γενικά σε αθλητικές εγκαταστάσεις  του Δήμου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του

έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α. 24%
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και  έχει  γραφεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  ο.ε.  2017,   με Κ.Α.  15.6261.0016 (  ΚΑΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ  2017 - (πρώην ΣΑΤΑ)).

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η συντάκτρια  

 Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ -

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Α.1 ΟΙΚ – 2122 Μ3 29,85

2 Α.2 ΟΙΚ – 2124 Μ3 14,10

3 Α.3α ΟΙΚ – 2162 Μ3 4,50

4 Α.3β ΟΙΚ – 2162 Μ3 12,90

5 Καθαιρέσεις πλινθοδομών Α.4 ΟΙΚ – 2222 Μ3 15,70

6 Α.5 ΟΙΚ – 2226 Μ3 36,40

7 Α.6 ΟΙΚ – 2226 Μ3 64,40

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Α.Μ. 64/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη 
– ημιβραχώδη

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη – 
ημιβραχώδη

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εβραχισμών ή κατεδαφίσεων προέλευσης 
δανειοθαλάμου

Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

8 Α.7 ΟΙΚ – 2236 Μ2 7,90

9 Α.8 ΟΙΚ – 2238 Μ2 4,50

10 Καθαίρεση επιχρισμάτων Α.9 ΟΙΚ – 2252 Μ2 5,60

11 Α.10α ΟΙΚ – 2271Α ΤΕΜ 22,50

12 Α.10β ΟΙΚ – 2271Α ΤΕΜ 28,00

13 Α.11 ΟΙΚ – 2275 Μ2 16,80

14 Α.12 ΟΙΚ – 2275 Μ2 5,60

15 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Α.13 ΟΙΚ – 2275 Μ2 5,60

16 Καθαίρεση μόνωσης μεμβράνης Α.14 ΟΙΚ – 2236 Μ2 2,20

17 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων Α.15 ΟΙΚ – 2275 KG 0,35

18 Α.16 ΟΙΚ – 6448 ΜΜ 6,60

19 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά Α.17 ΟΙΚ – 2303 Μ2 5,60

20 Α.18α ΟΙΚ – 3213 Μ3 84,00

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός 
τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο 
σκυρόδεμα πάχους έως 0,15m

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο 
σκυρόδεμα πάχους 0,16 έως 0,25m

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών 
κουφωμάτων

Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή 
επενδύσεων

Καθαίρεση περιφράξεων από 
συρματόπλεγμα

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
κατηγορίας C12/15 με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

21 Α.18β ΟΙΚ – 3214 Μ3 90,00

22 Α.19α ΟΙΚ – 3213 Μ3 101,00

23 Α.19β ΟΙΚ – 3214 Μ3 106,00

24 Α.20α ΟΙΚ – 3223Α4 Μ3 16,80

25 Α.20β ΟΙΚ – 3223Α5 Μ3 16,80

26 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α.21 ΟΙΚ – 3811 Μ2 22,50

27 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C Α.22α ΟΙΚ – 3873 KG 1,07

28 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Α.22β ΟΙΚ – 3873 KG 1,01

29 Α.23α ΟΙΚ – 4622.1 Μ2 19,50

30 Α.23β ΟΙΚ – 4623.1 Μ2 33,50

31 Α.24α ΟΙΚ – 5446.1 Μ2 118,00

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20 με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού

Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας 
C12/15

Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας 
C16/20

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
κατηγορίας C12/15όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00m2

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00m2

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19cm 
(δρομικοί τοίχοι)

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19cm 
(μπατικοί τοίχοι)

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 
δρομική
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

32 Α.24β ΟΙΚ – 5446.2 Μ2 123,00

33 Α.25 ΟΙΚ – 5446.1 ΤΕΜ 25,00

34 Α.26 ΟΙΚ – 5446.1 ΜΜ 16,80

35 Α.27 ΟΙΚ – 5446.1 ΜΜ 28,00

36 Κρεμάστρες (port – manteau) απλές Α.28 ΟΙΚ – 5616 ΜΜ 28,00

37 Προστατευτικά της εισόδου υδρορροής Α.29 ΟΙΚ – 6122 ΤΕΜ 15,00

38 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες Α.30 ΟΙΚ – 6224 KG 5,60

39 Α.31 ΟΙΚ – 6236 KG 16,80

40 Α.32 ΟΙΚ – 6401 KG 4,50

41 Σιδηροσωλήνες Φ1 1/2΄΄γαλβανισμένοι Α.33α ΟΙΚ – 6427 ΜΜ 10,10

42 Σιδηροσωλήνες Φ2΄΄γαλβανισμένοι Α.33β ΟΙΚ – 6428 ΜΜ 12,30

43 Α.34 ΟΙΚ – 6441 KG 2,70

44 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή Α.35 ΟΙΚ – 6447 Μ2 2,80

45 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή Α.36 ΟΙΚ – 6448 Μ2 3,05

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 
μπατική

Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων, 
θυρών, παραθύρων κλπ

Ξύλινες κάσσες σε δρομικές 
οπτοπλινθοδομές

Ξύλινες κάσσες σε μπατικές 
οπτοπλινθοδομές

Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή 
τυλιγόμενη

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών απλού σχεδίου

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από 
μορφοσίδηρο “L” ή “T”
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

46 Α.37α ΟΙΚ – 6519 Μ2 200,00

47 Α.37β ΟΙΚ – 6520 Μ2 180,00

48 Α.37γ ΟΙΚ – 6521 Μ2 195,00

49 Α.37δ ΟΙΚ – 6522 Μ2 190,00

50 Α.37ε ΟΙΚ – 6524 Μ2 135,00

51 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες Α.38 ΟΙΚ – 6541 KG 13,50

52 Α.39 ΟΙΚ – 7122 Μ2 14,00

53 Α.40 ΟΙΚ – 7131 Μ2 11,20

54 Α.41 ΟΙΚ – 7131 ΜΜ 9,00

55 Α.42 ΟΙΚ – 7171 Μ2 0,68

56 Α.43 ΟΙΚ – 7316 Μ2 13,50

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, 
ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, με 
σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα,κινητού 
φεγγίτη,  κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με ή 
χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα 
ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα) 
με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με 
μερμαροκονίαμα

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά επί 
πλέγματος

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω 
ύψους από το δάπεδο εργασίας

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 
άνω των 30cm



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

57 Α.44α ΟΙΚ – 7326.1 Μ2 33,50

58 Α.44β ΟΙΚ – 7326.1 Μ2 31,00

59 Α.45α ΟΙΚ – 7331 Μ2 31,50

60 Α.45β ΟΙΚ – 7331 Μ2 33,50

61 Α.46 ΟΙΚ – 7326.1 Μ2 33,50

62 Α.47 ΟΙΚ – 7373.1 Μ2 7,50

63 Α.48 ΟΙΚ – 7373.1 Μ2 3,00

64 Α.49 ΟΙΚ – 4720Α KG 0,80

65 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Α.50 ΟΙΚ – 7416 Μ2 5,60

66 A.51α ΟΙΚ – 7609.1 Μ2 27,20

67 Α.51β ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 33,70

68 Α.52α ΟΙΚ – 7621 Μ2 38,90

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 
15x15cm με χρήση κονιαμάτων

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 
15x15cm κολλητά

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 
4 διαστάσεων 20x20cm

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 
4 διαστάσεων 30x30cm

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια κεραμικά 
GROUP 1 διαστάσεων20x20cm 

Επίστρωση αθλητικού τάπητα ακρυλικής 
βαφής σε υπάρχον υπόστρωμα ασφάλτου

Συντήρηση αθλητικού τάπητα ακρυλικής 
βαφής

Επισκευές φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώματος δια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί πάχους 
5,00mm

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί πάχους 
6,00mm

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50mm 
και μήκους έως 1,00m
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

69 Α.52β ΟΙΚ – 7622 Μ2 41,40

70 Α.53α ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 50,00

71 Α.53β ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 54,00

72 Α.53γ ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 84,00

73 Αντισκωριακές βαφές Α.54 ΟΙΚ – 7744 Μ2 2,20

74 Α.55 ΟΙΚ – 7755 Μ2 6,70

75 Α.56α ΟΙΚ – 7767.2 ΜΜ 1,35

76 Α.56β ΟΙΚ – 7767.4 ΜΜ 2,25

77 Α.56γ ΟΙΚ – 7767.6 ΜΜ 3,40

78 Α.56δ ΟΙΚ – 7767.8 ΜΜ 4,50

79 Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων Α.57 ΟΙΚ – 7768 Μ2 7,30

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50mm 
και μήκους άνω του 1,00m

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 
18mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 8mm, 
κρύσταλλο 5mm)

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 
22mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, 
κρύσταλλο 5mm)

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 
25mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, 
κρύσταλλο laminated 4mm+4mm)

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή 
διαλύτου

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 
1΄΄

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 
1 1/4 έως 2΄΄

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 
2 1/2 έως 3΄΄

Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 
3' '  έως 4΄΄
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

80 Α.58 ΟΙΚ – 7769 Μ2 3,90

81 Α.59 ΟΙΚ – 7770 Μ2 2,80

82 Α.60 ΟΙΚ – 7771 Μ2 10,70

83 Α.61α ΟΙΚ – 7786.1 Μ2 9,00

84 Α.61β ΟΙΚ – 7786.1 Μ2 12,40

85 Α.62 ΟΙΚ – 7791 Μ2 5,00

86 Α.63 ΟΙΚ – 7791 Μ2 5,00

87 Α.64 ΟΙΚ – 7744 Μ2 5,00

88 Α.65 ΟΙΚ – 7797 Μ2 0,34

89 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Α.66 ΟΙΚ – 7809 Μ2 22,50

Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων χωρίς 
απόξεση

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος 
δαπέδου

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή 
διαλύτου

Χρωματισμοί γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού χωρίς 
σπατουλάρισμα

Χρωματισμοί γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με 
σπατουλάρισμα

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 
επιφανειών με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 
επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού

Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) 
μόνιμης προστασίας ενός ή δύο 
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή 
βάσεως σιλικόνης

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης 
φύσεως λόγω πρόσθετου ύψους
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

90 Α.67 ΟΙΚ – 7912 Μ2 14,60

91 Α.68 ΟΙΚ – 6413 Μ2 67,00

92 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος Α.69 ΟΙΚ – 2269Α ΜΜ 1,00

93 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα Α.70 ΟΙΚ – 7398 Μ2 18,40

94 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο Α.71 ΟΙΚ – 7912 Μ2 7,90

95 Α.72 ΟΙΚ – 7398 Μ2 40,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: 14.000,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

96 Β.1α ΗΛΜ 6 ΤΕΜ 8,91

97 Β.1β ΗΛΜ 6 ΤΕΜ 10,97

98 Β.2α ΗΛΜ 7 ΜΜ 7,08

99 Β.2β ΗΛΜ 7 ΜΜ 8,68

100 Β.2γ ΗΛΜ 7 ΜΜ 11,53

101 Β.3α ΗΛΜ 8 ΜΜ 13,81

Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 
πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών 
ψηφίδων

Επένδυση τοίχων με προστατευτικά 
στρώματα

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης 
σκυροδέματος και οπλισμού

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο 
διαμέτρου 1/2ins

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο 
διαμέτρου 3/4ins

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 
Φ15mm πάχους τοιχώματος 0,75mm

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 
Φ18mm πάχους τοιχώματος 0,80mm

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 
Φ22mm πάχους τοιχώματος 0,90mm

Πλαστικός σωλήνας αποχετέσεως από 
σκληρό PVC Φ50mm
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

102 Β.3β ΗΛΜ 8 ΜΜ 22,85

103 Καθαρισμός υδρορροών Β.4 ΗΛΜ 2 ΤΕΜ 7,34

104 Εσχάρα ορειχάλκινη Φ10cm Β.5 ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 7,46

105 Β.6α ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,24

106 Β.6β ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,75

107 Β.7 ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 88,71

108 Β.8 ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 8,97

109 Β.9  ΗΛΜ 13 ΤΕΜ 60,63

110 Β.10  ΗΛΜ 13 ΤΕΜ 70,31

111 Β.11  ΗΛΜ 13 ΤΕΜ 101,73

112 Β.12 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 148,42

Πλαστικός σωλήνας αποχετέσεως από 
σκληρό PVC Φ100mm

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE) 
ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2ins

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE) 
ορειχάλκινη διαμέτρου 3/4ins

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) 
ηλεκτρομηχανικός

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος 
διαμέτρου 1/2ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού 
ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 
τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου 
1/2ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού 
ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 
νεροχύτη διαμέτρου 1/2ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού 
ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 
λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα 
διαμέτρου 1/2ins με σταθερό και κινητό 
καταιονηστήρα

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 
υψηλής πιέσεως
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

113 Β.13 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 192,13

114 Β.14 ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 98,72

115 Β.15 ΗΛΜ 16 ΤΕΜ 140,61

116 Β.16 ΗΛΜ 17 ΤΕΜ 158,49

117 Β.17 HLM 13 ΤΕΜ 58,45

118 Β.18 ΗΛΜ 18 ΤΕΜ 22,97

119 Β.19α ΗΛΜ 19 ΤΕΜ 37,79

120 Β.19β ΗΛΜ 19 ΤΕΜ 58,87

121 Β.20 ΗΛΜ 19 ΤΕΜ 69,69

122 Καθαρισμός λουτρών Β.21 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 27,53

123 Β.22 ΗΛΜ 24 ΤΕΜ 139,07

124 Β.23α ΗΛΜ 26 ΤΕΜ 36,66

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 
χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και 
τα εξαρτήματά του

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό 
ή πρισματοειδές πατητό ή τραβηκτό (10lt) 
πλήρες

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα 
χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων 
σκάφης λεκάνης περίπου 70x70cm

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 
40x50cm

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ 
διαστάσεων 36x48cm

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλλυμα 
χρώματος λευκού

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός 
6kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa φορητός 
12kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 
φορητός 6kg

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 10lt ισχύος 
200w

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα 
αξονικού ύψους 905mm
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

125 Β.23β ΗΛΜ 26 ΤΕΜ 40,89

126 Β.23γ ΗΛΜ 26 ΤΕΜ 33,26

127 Καθαρισμός λέβητα Β.24 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 146,84

128 Συντήρηση καυστήρα Β.25 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 110,13

129 Β.26α ΗΛΜ 40 Μ 18,27

130 Β.26β ΗΛΜ 40 Μ 21,23

131 Β.26γ ΗΛΜ 40 Μ 33,77

132 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 3x1,5mm2 Β.27 ΗΛΜ 46 Μ 5,07

133 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 3x2,5mm2 Β.28 ΗΛΜ 46 Μ 5,42

134 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό 5x4mm2 Β.29 ΗΛΜ 46 Μ 9,21

135 Β.30 ΗΛΜ 48 Μ 2,75

136 Καλώδιο τύπου J-Y (st) Y τηλεφωνικό Β.31 ΗΛΜ 48 Μ 4,43

137 Β.32 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 4,06

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα 
αξονικού ύψους 655mm

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τετράστηλα 
αξονικού ύψους 905mm

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 
1ins

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου άνω 
της 1ins και μέχρι 2ins

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου άνω 
των 2ins και μέχρι 4ins

Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου UPT 100CATEG 
5

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός 
μονοπολικός εντάσεως 10Α τάσεως 250v
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

138 Β.33 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 7,89

139 Β.34α ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 9,04

140 Β.34β ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 7,38

141 Β.35 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 22,88

142 Β.36 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 30,87

143 Β.37 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 18,55

144 Β.38 ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 158,59

145 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς Β.39 ΗΛΜ 48 ΤΕΜ 222,29

146 Β.40 ΗΛΜ 48 ΤΕΜ 149,61

147 Σειρήνα συναγερμού Β.41 ΗΛΜ 61 ΤΕΜ 204,05

148 Β.42α ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 11,76

149 Β.42β ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 17,59

150 Β.42γ ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 21,64

Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με 
ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10Α τάσεως 
250V

Ρευματοδότης χωνευτός εντάσεως 16Α 
(SCHUKO)

Ρευματοδότης χωνευτός εντάσεως 16Α 
(τύπου Legrand))

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης 
SCHUKO εντάσεως 16Α

Πρίζα λήψης τηλεφωνικών γραμμών ή data 
χωνευτή ή σε πλαστικό κανάλι

Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο 
θραυόμενης υάλου

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 
“ντακαπέ”

Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού τύπου 
ιονισμού

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός μονοπολικός 25Α

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός 25Α

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός 40Α
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

151 Ασφαλοδιακόπτης Β.43 ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 62,11

152 Β.44 ΗΛΜ 54 ΤΕΜ 4,38

153 Β.45 ΗΛΜ 54 ΤΕΜ 8,79

154 Β.46α ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 9,07

155 Β.46β ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 10,04

156 Β.46γ ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 11,03

157 Ρελλέ διαφυγής ρεύματος διπολικός 2x40A Β.47α ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 35,00

158 Β.47β ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 45,00

159 Επισκευές βραχυκυκλωμάτων Β.48 ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 50,00

160 Λαμπτήρας φθορισμού 36W Β.49 ΗΛΜ 59 ΤΕΜ 5,12

161 Β.50 ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 180,00

162 Λαμπτήρας πυρακτώσεως  75W Β.51 ΗΛΜ 60 ΤΕΜ 2,77

Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ SIEMENS 
εντάσεως 25Α

Ασφάλεια συντηκτική τύπου 5ΤΕ SIEMENS 
πλήρης από πορσελάνη

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός 10Α

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός 16Α

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός 25Α

Ρελλέ διαφυγής ρεύματος τετραπολικός 
4x40A

Προβολέας HQI 400W κομπλέ με λαμπτήρα 
IP65, E40 χρώματος μαύρου μετά 
στηριγμάτων
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

163 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Β.52 ΑΤΗΕ 8981 ΤΕΜ 88,95

164 Λαμπτήρας προβολέα HQI 150W Β.53α ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 20,00

165 Λαμπτήρας προβολέα HQI 400W Β.53β ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 28,00

166 Λαμπτήρας προβολέα HQI 1000W Β.53γ ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 50,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: 5.500,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 19.500,00

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 3.510,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 23.010,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ

167 Γ.1 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 250,00

168 Γ.2 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 900,00

169 Γ.3 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 40,00

170 Πίνακας ανακοινώσεων ινσουλάϊτ Γ.4 ΟΙΚ – 6413 Μ2 40,00

171 Προστατευτικό μπασκέτας Γ.5 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 125,00

172 Προστατευτικό ορθοστάτη βόλεϊ Γ.6 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 72,00

173 Γ.7 ΟΙΚ – 5622 Μ2 28,34

Αντικατάσταση ταμπλώ πλεξιγκλάς 
μπασκέτας

Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου (κορμός-
ταμπλώ-στεφάνι δίχτυ)

Στεφάνι (με δίχτυ) μπασκέτας ολυμπιακού 
τύπου

Αντικατάσταση ξύλινων τεμαχίων 
(μαδεριών) εξέδρας
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 1.400,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ3 24.410,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 3.661,50

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 28.071,50

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 154,31

ΣΥΝΟΛΟ Σ5 28.225,81

Φ.Π.Α. 24% 6.774,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017 Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017 Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017

η συντάκτρια η Προϊσταμένη ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Τμήματος Μελετών ο Δ/ντής Τ.Υ.

Γεωργία Ερμίδη Ιωάννα Μαντζαβινάτου Κων/νος Μούσιος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Μ. 64/2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2 Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες  περαιωμένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του
υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα  με  τους  όρους  του  παρόντος,  των  τευχών  και  σχεδίων  της  μελέτης  και  των
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν
μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την
ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  όπως  και  την  δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των
τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι  δαπάνες  των  κάθε  είδους  επιβαρύνσεων  στα  υλικά  από  φόρους,  δασμούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων
γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής
Νομοθεσίας  δεν  παρέχεται  ουσιαστικά  στην  Υπηρεσία,  που  θα  εποπτεύσει  την
εκτέλεση του έργου,  ή  σε  άλλη  Υπηρεσία,  η  δυνατότητα  να  εγκρίνει  χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από
τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και
είδη εξοπλισμού του έργου,  ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν
χορήγηση  τέτοιας  ατέλειας  ή  απαλλαγής  έμμεσα  ή  άμεσα.  Ο  Ανάδοχος  δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με
τις  απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις,  τις  ασφαλίσεις  των μεταφορών, τις  σταλίες
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών
περιπτώσεων,  που η  μεταφορά πληρώνεται  ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα  άρθρα του
Τιμολογίου. 
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Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και
λοιπων  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.

1.3.3 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.

1.3.4 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.

1.3.5 Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  ευκολιών  και
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.

1.3.6 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.

1.3.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης και  λειτουργίας  μονάδων παραγωγής  σκυροδέματος,  και
προκατασκευασμένων στοιχείων  (όταν προβλέπονται  προς ενσωμάτωση στο έργο)
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις  δαπάνες  αυτές  περιλαμβάνονται:  η  εξασφάλιση  του  απαιτουμένου  χώρου,  η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση
του  απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο 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.
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1.3.8 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.

1.3.9 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. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται  στην  Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπούς
όρους  δημοπράτησης  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και  δοκιμές,  αξία  υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 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.

1.3.12 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων  χώρων  για  την  εναπόθεση  των  εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

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

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) 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

(ε) 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.).

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους  στοιχείων  του  έργου,  οι  δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (όταν
απαιτείται  για  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών.
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Επίσης 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]), καθώς οι
δαπάνες  σύνταξης  του  Προγράμματος  Ποιότητος  του  Εργου  (ΠΠΕ),  του  Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 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  επρόσωπο  της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία
προς έλεγχο.

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί  δεν  περιλαμβάνονται  στη  μελέτη,  καθώς  και  η  δαπάνη  σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών
ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 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 προσωρινές κατασκευές και
όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

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

1.3.20 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.

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

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

1.3.23 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                                                                                                   ΣΕΛ 4



ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.25 Οι  δαπάνες  λήψης  μέτρων  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  από  την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο 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.

1.3.26 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.

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

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4 Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  προσαυξάνονται  κατά  το  ποσοστό  Γενικών
Εξόδων  (Γ.Ε.)  και  Οφέλους  του  Αναδόχου  (Ο.Ε.),  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  οι  πάσης
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,
σήμανσης εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα, τόκοι  κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως
καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  (Φ.Π.Α)  των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει  τον
Κύριο του Έργου.

1.6.  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.

1.7  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

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο Α.1 (ΟΙΚ 20.04) E  κσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων 

Eκσκαφή θεμελίων  και  τάφρων χωρίς  τη  χρήση  μηχανικών  μέσων και  εκρηκτικών,  εκτός  από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως
12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ
ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την
μόρφωση των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν  αναγκαία  σποραδική  αντιστήριξη  των
παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3) επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

20.04.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 

Α) Τιμή ενός m3: 20,25€ 
(Τιμή εφαρμογής άνευ της 
δαπάνης του μεταφορικού έργου)

Β) Απόσταση μεταφοράς υλικών: 40km

Τιμή μονάδος μεταφοράς ανά m3 και ανά km: 0,21€/m3km

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης μικρής κλίμακας εκσκαφών:

0,03€/m3km

Άρα τιμή μεταφορικού έργου ανά m3: (0,21+0,03) x 40 = 9,60€/m3

Γ) Τιμή ενός m3: 20,25 + 9,60 = 29,85€/m3 
(Τιμή εφαρμογής μετά του 
μεταφορικού έργου)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 29,85

Άρθρο Α.2 (ΟΙΚ 20.05) E  κσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

Εκσκαφή θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων,  πλάτους  βάσεως  έως  3,00  m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο χείλος  της  διατομής  εκσκαφής,  εν  ξηρώ ή  εντός  ύδατος  βάθους  έως  0,30m,  του
οποίου  η  στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία
πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και  του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3) επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
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20.05.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

Α) Τιμή ενός m3: 4,50€ 
(Τιμή εφαρμογής άνευ της 
δαπάνης του μεταφορικού έργου)

Β) Απόσταση μεταφοράς υλικών: 40km

Τιμή μονάδος μεταφοράς ανά m3 και ανά km: 0,21€/m3km

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης μικρής κλίμακας εκσκαφών:

0,03€/m3km

Άρα τιμή μεταφορικού έργου ανά m3: (0,21+0,03) x 40 = 9,60€/m3

Γ) Τιμή ενός m3: 4,50 + 9,60 = 14,10€/m3 
(Τιμή εφαρμογής μετά του 
μεταφορικού έργου)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δεκατέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 14,10

Άρθρο Α.3 (ΟΙΚ 20.10) Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Επίχωση  με  προϊόντα  εκσκαφών,  εκβραχισμών  ή  κατεδαφίσεων  διαμορφωμένων  χώρων  ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με
την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30  cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται  ο
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

α) Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50

β) Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων προέλευσης δανειοθαλάμου  

Α) Τιμή ενός m3: 4,50€ 
(Τιμή εφαρμογής άνευ της 
δαπάνης του μεταφορικού έργου)

Β) Απόσταση μεταφοράς υλικών: 40km

Τιμή μονάδος μεταφοράς ανά m3 και ανά km: 0,21€/m3km

Άρα τιμή μεταφορικού έργου ανά m3: 0,21 x 40 = 8,40€/m3

Γ) Τιμή ενός m3: 4,50 + 8,40 = 12,90€/m3 
(Τιμή εφαρμογής μετά του 
μεταφορικού έργου)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 12,90

Άρθρο Α.4 (ΟΙΚ 22.04) Καθαιρέσεις πλινθοδομών  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα,
οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 15,70

Άρθρο Α.5 (ΟΙΚ 22.10) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα 

Καθαίρεση  και  τεμαχισμός  μεμονωμένων στοιχείων  αόπλου  σκυροδέματος  παντός  είδους,  σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και  προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση  των  προϊόντων,  ο  τεμαχισμός  των  ευμεγέθων  στοιχείων  σκυροδέματος  και  η
μεταφορά  τους  στις  θέσεις  φόρτωσης,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

22.10.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Α) Τιμή ενός m3: 28,00€ 
(Τιμή εφαρμογής άνευ της 
δαπάνης του μεταφορικού έργου)

Β) Απόσταση μεταφοράς υλικών: 40km

Τιμή μονάδος μεταφοράς ανά m3 και ανά km: 0,21€/m3km

Άρα τιμή μεταφορικού έργου ανά m3: 0,21 x 40 = 8,40€/m3

Γ) Τιμή ενός m3: 28,00 + 8,40 = 36,40€/m3 
(Τιμή εφαρμογής μετά του 
μεταφορικού έργου)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 36,40

Άρθρο Α.6 (ΟΙΚ 22.15) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,  πλήν
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δαπέδων. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".

22.15.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Α) Τιμή ενός m3: 56,00€ 
(Τιμή εφαρμογής άνευ της 
δαπάνης του μεταφορικού έργου)

Β) Απόσταση μεταφοράς υλικών: 40km

Τιμή μονάδος μεταφοράς ανά m3 και ανά km: 0,21€/m3km

Άρα τιμή μεταφορικού έργου ανά m3: 0,21 x 40 = 8,40€/m3

Γ) Τιμή ενός m3: 56,00 + 8,40 = 64,40€/m3 
(Τιμή εφαρμογής μετά του 
μεταφορικού έργου)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 64,40

Άρθρο Α.7 (ΟΙΚ 22.20) Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους 

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 7,90

Άρθρο Α.8 (ΟΙΚ 22.21) Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου   

Καθαίρεση  πλακιδίων  τοίχων  παντός  τύπου  (πορσελάνης,  κεραμεικών  κλπ),  καθώς  και  πλακών
μαρμάρου  οποιουδήποτε  πάχους,  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιοδήποτε  ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και  η  συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50

Άρθρο Α.9 (ΟΙΚ 22.23)     Καθ  αίρεση επιχρισμάτων  

            Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  μαρμαροκονιαμάτων,
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,  τσιμεντοκονιαμάτων  και  θηραϊκοκονιαμάτων),  οποιουδήποτε
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των
αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2),
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 5,60

Άρθρο Α.10 (ΟΙΚ 22.40)   Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271.Α 

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος
και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  στις  περιπτώσεις  οπών  επιφανείας  έως  0,50  m2 σε  στοιχεία
σκυροδέματος  πάχους  έως 0,25  m.  Η διάνοιξη  οπών μεγαλύτερης  επιφανείας  ή  επί  στοιχείων
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

α) 22.40.01 Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15   m   
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271Α

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 22,50

β) 22.40.02 Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25   m   
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272Α

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ 28,00

Άρθρο Α.11 (ΟΙΚ 22.45) Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
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πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 16,80

Άρθρο Α.12 (ΟΙΚ 22.50) Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση  ξυλίνων  δαπέδων  ή  επενδύσεων  μετά  του  αντιστοίχου  ψευδοδαπέδου  ή  σκελετού
τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με
την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 5,60

Άρθρο Α.13 (ΟΙΚ 22.53) Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση
ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 5,60

Άρθρο Α.14 (Σχετ. ΟΙΚ 22.60) Καθαίρεση μόνωσης μεμβράνης  
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

Καθαίρεση μόνωσης μεμβράνης με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και απομάκρυνση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 2,20

Άρθρο Α.15 (ΟΙΚ 22.65) Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση  κιγκλιδωμάτων,  οποιουδήποτε  σχεδίου  και  διαστάσεων,  με  την  συσσώρευση  των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

22.65.02 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Τριάντα πέντε λεπτά 0,35

Άρθρο Α.16 (ΟΔΟ Α-10) Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα     
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6448

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους
είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων
και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της
περίφραξης, 

 η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω
των κατεδαφίσεων, 

 η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών
προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 

 η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-
μηχανημάτων κλπ, 

 η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του
φυσικού εδάφους, 

 η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και
των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Έξι ευρώ και εξήντα λεπτά 6,60

Άρθρο Α.17 (ΟΙΚ 23.03) Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά  

           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην  τιμή  μονάδας  συμπεριλαμβάνεται  το  ενοίκιο  των  μεταλλικών  πλαισίων  και  στηριγμάτων,  η
μεταφορά  των  πάσης  φύσεως  υλικών  επί  τόπου  του  έργου,  η  εργασία  συναρμολόγησης  και
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
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Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 5,60

Άρθρο Α.18 (ΟΙΚ 32.01) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση   
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση
αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη
κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η  προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την
παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο
(εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο
προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των  αδρανών  κατά  περίπτωση.  Σε  ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
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δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

α) 32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα ευρώ 84,00

                 
β) 32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

                 
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ενενήντα ευρώ 90,00

Άρθρο Α.19 (ΟΙΚ 32.05) Σκυροδέματα μικρών έργων   

Παραγωγή  σκυροδέματος  μικρών  έργων  επί  τόπου,  με  φορητούς  αναμικτήρες  σκυροδέματος  ή
αυτοκινούμενες  μπετονιέρες,  ποιότητας  έως  C16/20,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το
δάπεδο  εργασίας.  Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με
βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

α) 32.05.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εκατόν ένα ευρώ 101,00

β) 32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εκατόν έξι ευρώ 106,00

Άρθρο Α.20 (ΟΙΚ 32.25) Π  ροσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το   
σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m  3     

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα
για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω
υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3

στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ
δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

α) 32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 16,80
                 

β) 32.25.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 16,80

                 
Άρθρο Α.21 (ΟΙΚ 38.02) Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους
(π.χ.  φρεατίων,  επιστέψεων  τοίχων,  βαθμίδων,  περιζωμάτων  εμβαδού  μέχρι  0,30  m2  κλπ),  σε
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 22,50

Άρθρο Α.22 (ΟΙΚ 38.20) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 19,6 0,154
5,5 23,8 0,187
6,0 28,3 0,222
6,5 33,2 0,260
7,0 38,5 0,302
7,5 44,2 0,347

8,0 50,3 0,395

10,0 78,5 0,617
12,0 113 0,888
14,0 154 1,21
16,0 201 1,58
18,0 254 2,00
20,0 314 2,47
22,0 380 2,98
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Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμέν
α προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
25,0 491 3,85
28,0 616 4,83
32,0 804 6,31
40,0 1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό  με  σύρμα,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αρμοκλειδών  (κατά  ISO  15835-2),  εκτός  αν  στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.

α) 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και επτά λεπτά 1,07

β) 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  S500s)     

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και ένα λεπτό 1,01

Άρθρο Α.23 (ΟΙΚ 46.01) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους   
6x9x19 cm  

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  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  που
παρασκευάζεται επί τόπου, 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

α) 46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 19,50

β) 46.01.03 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 33,50

Άρθρο Α.24 (ΟΙΚ 54.46) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές  

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα
πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό
σταυρωτό  από  ξύλα  "μισοχαρακτά"  4x5  cm  ανά  15  cm  το  πολύ  ή  από  πήχεις  σταυρωτές
"μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή,
τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και
χειρολαβών, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

α) 54.46.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν δεκαοκτώ ευρώ 118,00

β) 54.46.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι τρία ευρώ 123,00

Άρθρο Α.25 (σχετ. ΟΙΚ 54.46) Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων, θυρών παραθύρων κ.λ.π.  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων, ξύλινων θυρών και παραθύρων, κουφωμάτων αλουμινίου
(υαλόθυρων, παραθύρων κλπ), σιδηρών εξώθυρων αυλής, σιδηρών θυρών εισόδων, μονόφυλλων,
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δίφυλλων,  συρόμενων, ανοιγόμενων, ανακλεινόμενων, επάλληλων κ.λ.π.σε οποιοδήποτε ύψος και αν
βρίσκονται. Η επισκευή περιλαμβάνει κόψιμο ή πλάνισμα μέρους  των ξύλινων κουφωμάτων ώστε  να
ανοίγουν και να κλείνουν χωρίς δυσκολία, καλή στεραίωση στις ξύλινες ή  σιδηρές κάσσες, με την
τοποθέτηση επί πλέον μεντεσέδων, επισκευή ή τοποθέτηση νέων χειρολαβών, μηχανισμών και
παντός  είδους  σιδερικών  αναρτήσεως  και  στερεώσεως  τα  οποία  απαιτούνται  για  τη  σωστή
λειτουργία  των  κουφωμάτων.  Για  τα  κουφώματα  αλουμινίου,  η  επισκευή  περιλαμβάνει  αλλαγή
ρoδάκια, αλλαγή λάστιχα με χovδρύτερα, εvίσχυση γωvιώv ή κoπή και αvασυvαρμoλόγηση πλαισίoυ
φύλλoυ,  αντικατάσταση των υπαρχόντων μηχανισμών,  ασφαλειών,  χειρολαβών ή  επισκεύη των
υπαρχόντων και ρύθμισμα ώστε να κουφώματα να κλείνουν αεροστεγώς και να μην μετακινούνται
μετά το κλείσιμο τους με την ασφάλεια. κ.λ.π.
Στηv τιμή περιλαμβάvεται και η τoπoθέτηση vέας κλειδαριάς τύπoυ βαρελάκι ή άλλoυ τύπoυ πoυ θα
υπoδείξη η Υπηρεσία, σύρτη, λoυκέτoυ και γεvικώς ότι είvαι αvαγκαίo  για τη λειτoυργία και ασφάλεια
τωv παραπάvω.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ 25,00

Άρθρο Α.26 (ΟΙΚ 54.86) Ξ  ύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με εσοχή γιά την υποδοχή
παρεμβύσματος  αεροφραγής,  με  ή  χωρίς  εργαλεία  (γλυφές),  με  προστατευτική  επάλειψη  των
επιφανειών  που  εφάπτονται  με  την  τοιχοποιΐα,  την  στερέωση  στην  οπτοπλινθοδομή  με
γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε
όλο το ύψος της κάσσας με προεξέχον τμήμα μήκους 18  cm και πλήρωση του διακένου κάσσας
-τοιχοποιΐας  με  τσιμεντοκονία  των  450  kg λευκού  τσιμέντου  ή  με  αφρό  πολυουρεθάνης,  και
εξωτερικά  με  μαστίχη  σιλικόνης.  Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης  και
στερέωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 16,80

Άρθρο Α.27 (ΟΙΚ 54.88) Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές
                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 230 mm με εσοχή γιά την υποδοχή
παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),  με προστατευτική επίστρωση των
επιφανειών  που  εφάπτονται  με  την  τοιχοποιΐα  (πριν  να  τοποθετηθούν  στην  θέση  τους)  και
στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά
0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας
και πλήρωση του διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή
με  αφρό  πολυουρεθάνης,  και  εξωτερικά  με  μαστίχη  σιλικόνης.  Πλήρως  περαιωμένη  εργασία
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ 28,00

Άρθρο Α.28 (ΟΙΚ 56.16) Κρεμάστρες (port-manteau) απλές  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616 

Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από διατομή ξυλείας
τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε μήκους, με περιθώρια και
απλές ευθύγραμμες γλυφές, με βιδωτά άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, με
ανάρτηση από μεταλλικές θηλιές στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία
Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ 28,00

Άρθρο Α.29 (σχετ. ΟΙΚ 61.22) Προστατευτικά της εισόδου υδρορροής  
        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122

Προστατευτικά της εισόδου υδρορροής (στο δώμα), κατασκευασμένα από χονδρό σύρμα ή άλλο
ανθεκτικό υλικό, τοποθετημένα στην είσοδο της υδρορροής για να μη φράζει αυτή από φύλλα κ.λ.π.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δεκαπέντε ευρώ 15,00

Άρθρο Α.30 (ΟΙΚ 62.24) Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 5,60

Άρθρο Α.31 (ΟΙΚ 62.46) Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236
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Προμήθεια  και  τοποθέτηση  γκαραζόπορτας,  ασφαλείας,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,
ανακλινόμενης ή τυλιγόμενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί προφύλαξης του
μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600  kg
τσιμέντου  (σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  από  την  μελέτη),  η  σφράγιση  των  αρμών  με
πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης
και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 16,80

Άρθρο Α.32 (ΟΙΚ 64.01) Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και  τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών,  κλιμάκων,  περιφράξεων κλπ.,  από
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50

Άρθρο Α.33 (ΟΙΚ 64.26) Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με
βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

α) 64.26.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 10,10

β) 64.26.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 12,30
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Άρθρο Α.34 (ΟΙΚ 64.41) Πάσσ  αλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T"  

         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441 

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, καρφωτοί,
οποιωνδήποτε  διαστάσεων,  συμπεριλαμβανόμενης  της  διάνοιξης  οπών  πρόσδεσης,  πλήρως
τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς
την αξία του).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 2,70

Άρθρο Α.35 (ΟΙΚ 64.47) Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447 

Συρματόπλεγμα  με  τετραγωνική  οπή  2,5  cm και  βάρους  1,0  kg/m2  από  σύρμα  κυματοειδές
(κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2,80

Άρθρο Α.36 (ΟΙΚ 64.48) Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448 

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5  cm και βάρους 1.0  kg/m2 τοποθετημένο σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ και πέντε λεπτά 3,05

Άρθρο Α.37 (ΟΙΚ 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα   

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

α) 65.17.01
Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Διακόσια ευρώ 200,00
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β) 65.17.02 Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520
                                     

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν ογδόντα ευρώ 180,00

γ) 65.17.03 Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου
άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6521
                                     

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ 195,00

δ) 65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν ενενήντα ευρώ 190,00

ε) 65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα),
με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ 135,00

Άρθρο Α.38 (ΟΙΚ 65.41) Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενες,  με
κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50

Άρθρο Α.39 (ΟΙΚ 71.22) Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα  

                       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς
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στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκατέσσερα ευρώ 14,00

Άρθρο Α.40 (ΟΙΚ 71.31) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα  

                                         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με  την  μελέτη  και  την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα  με  κονιάματα  που παρασκευάζονται  επί
τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 11,20

Άρθρο Α.41 (σχετ. ΟΙΚ 71.31) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά επί πλέγματος  

                                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλέγματος για την επισκευή ρωγμής σε υπάρχοντα επιχρίσματα, ως
εν 7150 αλλά της 3ης στρώσεως εκτελούμενης δια μαρμαροκονιάματος 1:2 των 150kgr τσιμέντου.
Τιμή  καταβαλλομένη  πλέον  της  επί  των  ρωγμών  εκτελεσθείσης  επιφανείας  επιχρισμάτων  και
περιλαμβάνουσα δαπάνη ικριωμάτων, πλέγμα ενίσχυσης στη θέση της ρωγμής και εργασία ανηγμένα
εις εργασίαν (τεχνίτη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μήκους (ΜΜ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ 9,00

Άρθρο Α.42 (ΟΙΚ 71.71) Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας  

                                                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το
κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εξήντα οκτώ λεπτά 0,68

Άρθρο Α.43 (ΟΙΚ 73.16) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου  

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και
την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.16.02    Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm
   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50

Άρθρο Α.44 (ΟΙΚ 73.26) Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα  

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την
απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και
0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm,
με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι
φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η
διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,
ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

α) 73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 33,50

β) 73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα ένα ευρώ 31,00

Άρθρο Α.45 (ΟΙΚ 73.33) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
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Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια
και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία  χάραξης τοποθέτησης,  αρμολόγησης και  καθαρισμού με τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

α) 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 20  x  20   cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 31,50

β) 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 30  x  30   cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 33,50

Άρθρο Α.46 (ΟΙΚ 73.34) Επ  ενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια   GROUP   1
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP
1",  οποιουδήποτε  χρώματος  και  σχεδίου,  σύμφωνα με  την μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-07-02-00
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση
τσιμεντοκονιάματος  των  450  kg  τσιμέντου,  με  πρόσμικτο  βελτιωτικό  της  πρόσφυσης  με  την
επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το
αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής
καθαρισμός  των  τελικών  επιφανειών  του  τοίχου  και  η  διαμόρφωση  οπών  για  την  διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία  χάραξης τοποθέτησης,  αρμολόγησης και  καθαρισμού με τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια   GROUP   1, διαστάσεων 20  x  20   cm
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 33,50

Άρθρο Α.47 (Σχετ. ΟΙΚ 73.93) Επίστρωση         αθλητικού         τάπητα ακρυλικής βαφής σε     
υπάρχον υπόστρωμα         ασφάλτου  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1

Επιστρώσεις γηπέδων αθλοπαιδιών δια χυτού τάπητος μη υδατοπερατού, πάχους 1,60-2,00  mm,
ακρυλικής  βαφής  εμπλουτισμένου  με  λεπτόκοκκα  αδρανή  (π.χ.  χαλαζιακή  άμμος), ιδιαίτερα
ανθεκτικού στις υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς
αρμούς),  μάτ και  αντιολισθηρή,  χρωματισμού πράσινου, ή κεραμιδί  ή  επιλογής της Υπηρεσίας,
εφαρμοσμένου  επί  υπάρχοντος  ασφαλτοτάπητα,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών
Κανονισμών και Προδιαγραφών.
Εκτεταμένες  φθορές  του  ασφαλτοτάπητα  θα  αποζημιώνονται  με  το  αντίστοιχο  άρθρο  του
παρόντος τιμολογίου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και των
απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο του έργου, η εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και τις
Τεχνικές  Προδιαγραφές  της  μελέτης  καθώς  και  η  εργασία  και  τα  υλικά  γραμμογράφησης
(διαγράμμισης)  του  γηπέδου  όπως  αυτή  καθορίζεται  από  τις  Προδιαγραφές  και  τους  Διεθνείς
Κανονισμούς.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  7,50

Άρθρο Α.48 (Σχετ. ΟΙΚ 73.93) Συντήρηση       αθλητικού         τάπητα ακρυλικής βαφής   

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1

Συντήρηση  αθλητικού  τάπητα  ακρυλικής  βαφής  ήτοι  τρίψιμο  της  επιφάνειας  ώστε  να  μην
παρουσιάζει ανοχές επιπεδότητας από την κατεστραμμένη επιφάνεια και εν συνεχεία διάστρωση
από  μείγμα  συνθετικών  ρητινών  και  χαλαζιακής  άμμου  (τρείς  επάλληλες  και  διασταυρούμενες
στρώσεις)  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  αντιολισθητική  υφή.  Η  γραμμογράφηση  των  γηπέδων
γίνεται με χρώματα ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία, παρόμοια με τα χρώματα
της επικάλυψης.

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πραγματικής  καλυπτόμενης  επιφάνειας  αντιολισθηρής,
ομοιόμορφης και χωρίς αρμούς.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ 3,00

Άρθρο Α.49 (Σχετ. ΟΔΟ Δ-15) Επισκευές φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ – 4720Α
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Για την πλήρη επισκευή (εργασία και υλικά) παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση ψυχρού
ασφαλτομίγματος  ειδικής  επεξεργασμένης  ασφάλτου  με  χημικά  συστατικά  και  αδρανή  υλικά,
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα οριζόμενα στην
Π.Τ.Π.29 Α, υπό οποιωνδήποτε καιρικών συνθηκών (υπό βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π), χωρίς
να απαιτείται ειδική διαμόρφωση της λακκούβας πριν την τοποθέτηση του υλικού, συγκολλητική ύλη
ή ειδικός εξοπλισμός. Το προϊόν θα πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση καθώς επίσης και την
έγκριση, προ της χρήσεως, από την Υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την:
-προμήθεια του υλικού, επί τόπου των έργων, σε σάκους ή δοχεία και όχι χύμα, μετά της μεταφορά
του  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  με  τις  σταλίες,  τις  φορτοεκφορτώσεις  και  το  χαμένο  χρόνο
φορτοεκφορτώσεων από τη θέση παρασκευής ή αποθήκευσης του υλικού στις θέσεις διάστρωσης,
-προσκόμιση, αποκόμιση και χρήση στον τόπο του έργου μηχανικού εξοπλισμού, αν απαιτείται,
-πριν την εφαρμογή του υλικού γίνεται καλός καθαρισμός του σημείου προς επισκευή από σαθρά  και
χαλαρά υλικά, στάσιμα νερά, λάδια κ.λ.π. ειδικά στην περίμετρο της βλάβης,
-πλήρωση του προς επισκευή σημείου με το ασφαλτόμιγμα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται
όλες οι γωνίες και η στάθμη του υλικού να είναι ελαφρώς υψηλότερη από την τελική στάθμη,
-συμπίεση (συμπύκνωση) του υλικού με ελαφρύ κοπάνισμα, για την ομοιόμορφη διάστρωση του και
την πλήρη αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος (λάκκων, ρωγμών κλπ) και της τελικής
επιφάνειας του,
- τοποθέτηση ειδικού ελαστομερούς ασφαλτικού υλικού σε όλη την περίμετρο της τομής μεταξύ της
παλαιάς  και  της  νέας  επιφάνειας  σε  πλάτος  40-50mm,  για  στεγανοποίηση  του  ασθενούς  αυτού
σημείου.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που τυχόν θα απαιτηθεί για την
έντεχνη  εκτέλεση  της  κατασκευής.  Η  επιμέτρηση  σε  κιλά  θα  γίνει  θεωρώντας  ειδικό  βάρος
ασφαλτομίγματος 1,7τον/m3.
Τιμή ανά kg τοποθετημένου ασφαλτικού μίγματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Ογδόντα λεπτά 0,80

Άρθρο Α.50 (ΟΙΚ 74.23) Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός,
για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 5,60

Άρθρο Α.51 (ΟΙΚ 76.02) Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου  

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων
αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές
των κουφωμάτων  αλουμινίου),  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-08-07-01  "Μονοί  και
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

α) 76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.1 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά 27,20

β) 76.02.04 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 33,70

Άρθρο Α.52 (ΟΙΚ 76.20) Υαλοπίνακες οπλισμένοι  

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί μεταλλικού σκελετού,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

α) 76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 38,90

β)76.20.02 Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7622 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 41,40

Άρθρο Α.53 (ΟΙΚ 76.27) Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED),
oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

α) 76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό
8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα ευρώ 50,00

β) 76.27.02 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό
12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα τέσσερα ευρώ 54,00

γ) 76.27.03 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm,  
κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα ευρώ 84,00

Άρθρο Α.54 (ΟΙΚ 77.20) Α  ντισκωριακές βαφές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με
την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και  χρωματισμός  σιδηρών
επιφανειών". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.20.01 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής
ή ακρυλικής ρητίνης.

Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο
ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc
phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς,
σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 2,20

Άρθρο Α.55 (ΟΙΚ 77.55) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή   
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  και  σμυριδόπανο,  μία  στρώση  αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου
και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 6,70

Άρθρο Α.56 (ΟΙΚ 77.67) Χ  ρωματισμοί σωληνώσεων  

Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

α) 77.67.01 Διαμέτρου έως 1"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 1,35

β) 77.67.02 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 2,25

γ) 77.67.03 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 3,40

δ) 77.67.04 Διαμέτρου από 3 έως 4"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50

Άρθρο Α.57 (ΟΙΚ 77.68) Απόξεση και   βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768 

Συμπληρωματική  επεξεργασία  της  επιφανείας  του  δαπέδου  για  την  επίτευξη  λείας  επιφάνειας
κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμένο με
απορροφητήρα,  ψιλοστοκάρισμα,  1η  στρώση  βερνικιού,  τρίψιμο  και  καθάρισμα,  2η  στρώση
εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί
τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 7,30
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Άρθρο Α.58 (ΟΙΚ 77.69) Β  ερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7769 

Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις, χωρίς απόξεση.
Ψιλοστοκάρισμα  με  ασταροβερνίκι,  1η  στρώση  βερνικιού,  τρίψιμο  και  καθάρισμα,  2η  στρώση
εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδων και περιθωρίων 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 3,90

Άρθρο Α.59 (ΟΙΚ 77.70) Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου  

          Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7770 

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου,  το  οποίο δεν παρουσιάζει  φθορές,  όπως ράγισμα,
ξεφλούδισμα κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητος και γενικά της αρχικής του εμφανίσεως, με
εφαρμογή βερνικιού πατωμάτων σε μία στρώση.

Απόξεση της επιφανείας με λεπτό γυαλόχαρτο δαπέδων, πλήρης και επιμελής καθαρισμός των τοίχων,
των κουφωμάτων κλπ,  σποραδικά ψιλοστοκαρίσματα  της  επιφανείας  και  στην συνέχεια  τρίψιμο,
επιμελής καθαρισμός του χώρου και διάστρωση μιάς στρώσεως βερνικιού. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2,80

Άρθρο Α.60 (ΟΙΚ 77.71) Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η   
     δι  αλύτη ενός η δύο συστατικών   

           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 

Βερνικοχρωματισμοί  ξύλινων  επιφανειών,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-05-00
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση,  αστάρι,  ξερόζιασμα,  σπατουλάρισμα,  στοκαρίσματα,  ψιλοστοκαρίσματα,  διάστρωση
αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.71.01 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 10,70
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Άρθρο Α.61 (ΟΙΚ 77.84) Χρ  ωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί  επιφανειών γυψοσανίδων με  χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής  ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις  συναρμογές  των  γυψοσανίδων,
αστάρωμα  με  υλικό  έμφραξης  των  πόρων  της  γυψοσανίδας  (για  την  μείωση  της
απορροφήτικότητάς  της)  και  διάστρωση  δύο  στρώσεων  χρώματος  ακρυλικής  ή  βινυλικής  ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
α) 77.84.01 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ 9,00

β) 77.84.02 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 12,40

Άρθρο Α.62 (ΟΙΚ 77.91)    Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 
     ελαιοχρώματος  

          Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος,
με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών
χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ 5,00

Άρθρο Α.63 (Σχετ. ΟΙΚ 77.91) Ανα  καίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή 
στρώση πλαστικού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση  οποποιωνδήποτε  παλαιών  χρωματισμένων επιφανειών,  με  διπλή  στρώση πλαστικού
χρώματος (περίπτωση αλλαγής χρώματος ή για επιφάνειες με συνθήματα), με την απαιτούμενη
προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά,
ικριώματα και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ 5,00

Άρθρο Α.64 (ΟΙΚ 77.95) Αντιγραφιστικές επαλείψεις (  antigraffiti  ) μόνιμης προστασίας, ενός ή 
δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Αντιγραφιστική  επάλειψη  επιφανειών  επιχρισμάτων,  σκυροδέματος,  κεραμικών,  μαρμάρων  και
λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης
της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από
κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-
00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ 5,00

Άρθρο Α.65 (ΟΙΚ 77.99) Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου    
ύψους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797 

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους,
πέραν  των  5,00  m ύψους  από του κατά  περίπτωσιν  δαπέδου εργασίας  (εδάφους,  πεζοδρομίου,
δαπέδου, ορόφου, εξωστών).  

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση
εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τέσσερα λεπτά 0,34

Άρθρο Α.66 (ΟΙΚ 78.34) Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές
ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες  πάχους 12,5  mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο
υπάρχοντα  κρυφό  σκελετό  ανάρτησης,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο  εργασίας,  και
οιουδήποτε  σχεδίου,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-10-01  "Ψευδοροφές  με
γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 

α) Η ρύθμιση και  σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  εμφανών  ή  μή,  στοιχείων  στήριξης  των  πλακών  και
τελειωμάτων  της  ψευδοροφής,  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο,  κατάλληλης  διατομής  και
αισθητικού αποτελέσματος 
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γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της
Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 22,50

Άρθρο Α.67 (ΟΙΚ 79.11) Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση  με  ελαστομερή  μεμβράνη,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των πάσης φύσεως υλικών,  ο  επιμελής καθαρισμός της  επιφάνειας
εφαρμογής,  η  επάλειψη  με  θερμή  οξειδωμένη  ασφαλτόκολλα,  η  αλληλοκάλυψη  των  γειτονικών
λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης
σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

79.11.01 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών  
ψηφίδων  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 14,60

Άρθρο Α.68 Επένδυση τοίχων με προστατευτικά στρώματα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Επένδυση  τοίχων  γηπέδου  ποδοσφαίρου  με  προστατευτικά  στρώματα  ενδεικτικών  διαστάσεων
1,00mx2,00m, σε βάση από κόντρα πλακέ θαλάσσης 12mm, εσωτερικά  από αφρώδες υλικό πάχους
τουλάχιστον 7cm (υψηλής πυκνότητας) επικαλυμένο από συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής,
χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης. Η τοποθέτηση των στρωμάτων επί της τοιχοδομής θα γίνει με μεταλλικά στηρίγματα και με
ιδιαίτερη μέριμνα ώστε οι βίδες στο κόντρα πλακέ να μην υπερβαίνουν το πάχος του.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, 
• η αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των παλαιών και φθαρμένων προστατευτικών
στρωμάτων σε χώρους που επιτρέπονται από τις Αρχές,
• ο καθαρισμός της επιφάνειας τοποθέτησης των προστατευτικών στρωμάτων,
• η εργασία τοποθέτησης αυτών.

Tιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πλήρως  περαιωμένης  εργασίας  τοποθέτησης  προστατευτικών
στρωμάτων.  
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εξήντα επτά ευρώ 67,00

Άρθρο Α.69 (Σχετ. ΟΔΟ Δ-1) Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α 

Τομή  οδοστρώματος  από  ασφαλτοσκυρόδεμα  ή  άοπλο  σκυρόδεμα  ή  ελαφρώς  οπλισμένο,
οποιουδήποτε πάχους,  με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται  αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη
διάρκεια των εργασιών.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση
της  κοπής  ως  άνω  στις  απαιτούμενες  και  καθορισμένες  θέσεις,  καθώς  και  η  καθαίρεση  του
αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή  ανά  μέτρο  μήκους  τομής  αόπλου  ή  ελαφρώς  οπλισμένου  σκυροδέματος  ή
ασφαλτοσκυροδέματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ 1,00

Άρθρο Α.70 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
                                                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398                                                      
    
Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και γραμμογράφηση ποδοσφαιρικού συνθετικού 
χλοοτάπητα 
Στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Αποξήλωση παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα.
2. Μεταφορά και απομάκρυνση σε χώρους που θα υποδείξει ή θα εγκρίνει η Υπηρεσία.
3. Αποκατάσταση  των  κλίσεων  στο  υφιστάμενο  υπόστρωμα  ώστε  να  εξασφαλιστεί  η

απαιτούμενη  κλίση  για  την  σωστή  απορροή  των  επιφανειακών  υδάτων  του  νέου
χλοοτάπητα.

4. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του γηπέδου.
5. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με  πλήρη και  μακρόχρονη συνοχή των

ενώσεων(η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει µε χρήση
ειδικών  ταινιών,  τα  ρολά  θα  πρέπει  κατά  την  τοποθέτησή  τους  να  απλωθούν  και  να
τεντωθούν  με  ειδικά  εργαλεία  ώστε  να  μην  υπάρχουν  ανωμαλίες  ή  σκαλοπάτια  στον
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις). 

6. Αμμοδιανομή τουλάχιστον  14 Kg/m2 άμμου και  ομοιόμορφη κατανομή της,  σε όλη την
επιφάνεια  του  αγωνιστικού  χώρου.  Για  την  επίτευξη  της  ισοκατανομής  είναι  απολύτως
απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει
την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του μορφή.

7. Διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων καουτσούκ με χρήση ιδίου μηχανήματος τουλάχιστον
8 Kg/m2 και ομοιόμορφη κατανομή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

8. Η διανομή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις
9. Χτένισμα ινών
10. Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου  με τον

βασικό  (όχι  βαμμένη  επάνω  στον  πράσινο)  συνθετικό  χλοοτάπητα  σύμφωνα  με  τους
κανονισμούς,  συνδεμένη  με  τον  ίδιο  τρόπο  των  τεμαχίων  του  βασικού,  και  πλάτους
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) συνθετικού χλοοτάπητα.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά 18,40

Άρθρο Α.71 (ΟΙΚ 79.09) Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-05-01-02  "Στεγανοποίηση  κατασκευών  από  σκυρόδεμα  με  ασφαλτικές  μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 7,90

Άρθρο Α.72 (Σχετ. ΟΙΚ 22.10) Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού
                                                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398                                               
    
Εργασίες αποκατάστασης τοπικής βλάβης του σκυροδέματος και οξείδωσης οπλισμού.  Στην τιμή
περιλαμβάνονται :

• η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου
• η μεταφορά  του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού επί τόπου του έργου καθώς και

η χρήση και συντήρησή του
• η καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων  με σφυρί και καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή με

οποιοδήποτε  άλλο δόκιμο τρόπο και αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού
• ο καθαρισμός του οπλισμού από τα οξείδια με συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα,

γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεση με διαβρωτικό μέσο ή αμμοβολή
• ο επιμελής καθαρισμός του οπλισμού και εφαρμογή υλικού αντιδιαβρωτικής προστασίας
• η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης
• η διάστρωση επισκευαστικού τσιμεντοειδούς κονιάματος σε όσες στρώσεις απαιτείται για

την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις
• η  διάστρωση  λεπτόκοκκου  τσιμεντοειδούς  κονιάματος  φινιρίσματος  για  σφράγιση  των

πόρων του επισκευαστικού κονιάματος και διόρθωση των μικροατελειών
• η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων και άχρηστων υλικών σε θέσεις που

επιτρέπονται από τις Αρχές.
Επισημαίνεται   ότι  το  παρόν  άρθρο  δεν  έχει  εφαρμογή  σε  εκτεταμένες  βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επισκευασμένης επιφάνειας 
 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα ευρώ 40,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο Β.1 (ΑΤΗΕ 8037) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο   
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Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο  πλήρως  τοποθετημένο  σε  εγκατάσταση  υδρεύσεως.
Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α) 8037.1 Διαμέτρου 1/2 ins

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά    8,91

β) 8037.2 Διαμέτρου 3/4 ins

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά    10,97

Άρθρο Β.2 (ΑΤΗΕ 8041) Χαλκοσωλήνας    
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7

Χαλκoσωλήvας τoπoθετημέvoς με όλα τα ειδικά τεμάχια συvδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται
η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκoσωλήvας, σύvδεσμo, ρακόρ, ταύ κλπ, επί
τόπoυ και εργασία πλήρoυς εγκαταστάσεως και συvδέσεως
(1m)

α) 8041.5.1 Εξωτερικής διαμέτρου Φ15mm, πάχους τοιχώματος 0,75 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Επτά ευρώ και οκτώ λεπτά    7,08 

β) 8041.6.1 Εξωτερικής διαμέτρου Φ18mm, πάχους τοιχώματος 0,80 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά    8,68 

γ) 8041.7.1 Εξωτερικής διαμέτρου Φ22mm, πάχους τοιχώματος 0,90 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Έντεκα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά      11,53

Άρθρο Β.3 (ΑΤΗΕ 8042) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό   PVC     
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήvας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 4,0 atm, για σύvδεση με
συγκόλληση  με  παρεμβολή  κόλλας  ή  με  σύvδεση  με  διαμoρφoύμεvη  μoύφα  στο  έvα  ελαστικό
δακτύλιo  στεγανότητας,  πλήρως  τoπoθετημέvoς.  Συμπεριλαμβάvovται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε
σχήματος  (πλήv  σιφώvια),  τα  υλικά  συvδέσεως  στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  πλήρoυς
εγκαταστάσεως και συvδέσεως.
(1m)

α) 8042.1.3 Πλαστικός σωλήvας Φ 50 mm
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Δεκατρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά    13,81

β) 8042.1.7 Πλαστικός σωλήvας Φ   10  0 mm  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 22,85 

Άρθρο Β.4 (Σχετ.ΑΤΗΕ 8052.4) Καθαρισμός υδρορροών 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 2

Καθαρισμός και απόφραξη υδρoρρoώv, ήτοι επίσκεψη στo δώμα τoυ κτιρίου πριν την έναρξη των
βρoχoπτώσεωv, καθαρισμός ταυ από φύλλα δέvδρωv κλπ, καθαρισμός υδρoρρoώv πιθανή απόφραξή
τoυς, και μικρoεπισκευή.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά    7,34 

Άρθρο Β.5 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8054.1) Εσχάρα ορειχάλκινη Φ10  cm  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Εσχάρα oρειχάλκιvη Φ 10cm για εvδoδάπεδo συφώvι απoχέτευσης ήτoι πρoμήθεια πρoσκόμιση και
τoπoθέτηση.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Επτά  ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 7,46 

Άρθρο Β.6 (ΑΤΗΕ 8101.Ν) Σφαιρική βαλβίδα (  BALL VALVE)   ορειχάλκινη  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α) 8101.10Ν Διαμέτρου 1/2 ins

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δεκατρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 13,24

β) 8101.11Ν Διαμέτρου 3/4 ins

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δεκατρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 13,75

Άρθρο Β.7 (ΑΤΗΕ 8106.01.01Ν) Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ηλεκτρομηχανικός  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12
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Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ηλεκτρομηχανικός, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της
βαλβίδας όλων από ορείχαλκο  και των μικροϋλικών πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης
κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Διαμέτρου DN40

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 88,71

Άρθρο Β.8 (ΑΤΗΕ 8138.1.2)  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος διαμέτρου Φ1/2 ins   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 8,97

Άρθρο Β.9 (ΑΤΗΕ 8141.2.2)  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
                           επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ1/2 ins   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  -  ψυχρού  ύδατος,  ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος  δηλαδή
αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  και  πλήρους
εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξήντα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 60,63

Άρθρο Β.10 (ΑΤΗΕ 8141.3.2)Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
                           επιχρωμιωμένος, νεροχύτη διαμέτρου Φ1/2 ins   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13         

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή
αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  και  πλήρους
εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εβδομήντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 70,31
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Άρθρο Β.11 (ΑΤΗΕ 8141.4.3)Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
                           επιχρωμιωμένος, λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα διαμέτρου Φ1/2
                           ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 
          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 101,73

Άρθρο Β.12 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.1) Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη υψηλής πιέσεως  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14      

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά
στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως
στομίων.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της
παλαιάς (λεκάνης που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 148,42

Άρθρο Β.13 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.2) Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το 
                                  δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά
στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως
στομίων.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της
παλαιάς (λεκάνης που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και δεκατρία λεπτά 192,13

Άρθρο Β.14 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8153.2) Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές,   
                                  πατητό ή τραβηκτό (10lt) πλήρες  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό
πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα
συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία.
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Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του
παλαιού (δοχείου που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 98,72

Άρθρο Β.15 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8162.1.1)Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη    
                                  διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70x70 cm  

              Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 16  

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της
παλαιάς (λεκάνης που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατό σαράντα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 140,61

Άρθρο Β.16 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160.1) Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40x50 cm  

             Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ
Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του
παλαιού (νιπτήρα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά 158,49

Άρθρο Β.17 (ΑΤΗΕ 8168.1)   Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 x 48 cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13  

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 58,45

Άρθρο Β.18 (ΑΤΗΕ 8179.2)   Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλλυμα χρώματος λευκού  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 18 
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Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 22,97

Άρθρο Β.19 (ΑΤΗΕ 8201) Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του
στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α) 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6  kg  

 ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά 37,79 

β) 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12  kg  

 ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     58,87 

Άρθρο Β.20 (ΑΤΗΕ 8202) Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός  
Κωδ  ικός   Αναθεώρησης ΗΛΜ 19  

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως
του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6  kg     

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά       69,69 

Άρθρο Β.21 (Σχετ.  ΑΤΗΕ 8253) Καθαρισμός λουτρών  
           Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Καθαρισμός  λoυτρώv  (απόφραξη)  τoυαλετώv,  vιπτήρωv,  εvδιάμεσωv  φρεατίωv,  σιφωvιών  κλπ,
δηλαδή  απόφραξη  απo  διάφoρα  μικρoαvτικείμεvα,  καθαρισμός  σωληvώσεωv  και  φρεατίωv,
παραδoτέα σε πλήρη και καvovική λειτoυργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Είκοσι επτά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά      27,53 

Άρθρο Β.22 (ΑΤΗΕ 8256.1.1) Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 10  lt,   ισχύος 2000  w  
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   Κωδ  ικός   Αναθεώρησης ΗΛΜ 24   100%  

Θερμoσίφωvας ηλεκτρικός κατάλληλoς για πίεση λειτoυργίας 10 ατμoσφαιρίωv, εφoδιασμέvoς με όλα
τα αvαγκαία όργαvα αυτόματης λειτoυργίας και ρυθμίσεως όπως τα ασφαλιστικά τoυς σύμφωvα με
τoυς ισχύovτες καvovισμoύς,  δηλαδή θερμoσίφωvας τα όργαvά τoυ και  τα υλικά και  μικρoυλικά
στερεώσεως και συvδέσεως. Περιλαμβάvovται  oι χαλκoσωλήvες και τα ρακόρ συvδέσεως επί τόπoυ
και η εργασία τoπoθετήσεως και πλήρoυς εγκαταστάσεως.
Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του  
παλαιού (θερμοσίφωνα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

( 1τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και επτά λεπτά       139,07

Άρθρο Β.23  (ΑΤΗΕ 8431) Θερμαvτικά σώματα χαλύβδιvα    
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 26  

Θερμαvτικά  σώματα  χαλύβδιvα  εγχώρια  πoυ  απoτελoύvται  από  oσαδήπoτε  στoιχεία  πλήρως
εγκατεστημέvα, δηλαδή στoιχεία, στηρίγματα τoίχoυ ή δαπέδoυ και μικρoυλικά επί τόπoυ και εργασία
εγκαταστάσεως.
 (1m2)

α) 8431.2.1   Τρίστηλα αξovικoύ ύψoυς 905  mm 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 36,66 

β) 8431.2.2   T  ρίστηλα αξovικoύ ύψoυς 655  mm  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:  Σαράντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά       40,89 

 
   
γ) 8431.3.1 Τετράστηλα α  ξovικoύ ύψoυς 905  mm     

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:  Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά       33,26 

Άρθρο Β.24  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8451)Καθαρισμός λέβητα  
   Κωδ  ικός   Αναθεώρησης ΗΛΜ 28  

Καθαρισμός λέβητα ισχύoς 50000 έως 250000  kcal/h δηλαδή απoσυvαρμoλόγηση τoυ λέβητα και
συvαρμoλόγησή τoυ, έλεγχoς σωστής λειτoυργίας τoυ και παράδoσή τoυ σε καvovική λειτoυργία. 
(1 τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 146,84

Άρθρο Β.25  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8455) Συvτήρηση καυστήρα  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28

Συvτήρηση καυστήρα  δηλ. διαχωρισμός τoυ καυστήρα από τov λέβητα, καθαρισμός φίλτρωv, μπεκ
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και σωληvώσεωv, ρύθμιση τoυ ηλεκτρovικoύ κυκλώματoς  και τωv ακίδωv, έλεγχoς της ηλεκτρικής
εγκατάστασης ρύθμιση τωv καυσαερίωv και καυστήρες ικαvότητας  καύσεως  απo 20-50  kg/h και
παράδoση σε καvοvική λειτoυργία.  
(1 τεμ.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:   Εκατόν δέκα ευρώ και δεκατρία λεπτά       110,13

Άρθρο Β.26  (ΑΤΗΕ 8691) Θερμική μόνωση σωλήνων  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων αποτελούμενη από α) στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5cm β) μανδύα από
χαρτόνι πάχους 1mm γ) δύο επαλείψεις με ελυκό γύψο συνολικού πάχους 1cm με ενδιάμεση
περιτύλιξη με βαμβακερό ύφασμα τύπου κάμποτ εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα.

Τιμή ανά μέτρο (m)

α) 8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 1ins  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά    18,27

β) 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου άνω της 1ins και μέχρι 2ins  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά    21,23

γ) 8691.3 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου άνω των 2ins και μέχρι 4ins  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά    33,77

Άρθρο Β.27 (ΑΤΗΕ 8766.3.1)Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και επτά λεπτά 5,07
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Άρθρο Β.28 (ΑΤΗΕ 8766.3.2)Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 5,42

Άρθρο Β.29 (ΑΤΗΕ 8766.5.3)Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5 x 4 mm2

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 9,21

Άρθρο Β.30 (ΑΤΗΕ 8766.11.01Ν) Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου UTP 100 CATEG 5   

      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 

Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου τύπου UTP 100 CATEG 5, 4 ζευγών εύκαμπτο ορατό ή εντοιχισμένο,
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 2,75

Άρθρο Β.31  (ΑΤΗΕ 8796.1.1)   Καλώδιo τύπoυ   J  -  Y   (  st  )   Y    τηλεφωvικό  
Κωδ  ικός   Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 100%)  
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Καλώδιo τύπoυ J-Y (st) Y  τηλεφωvικό επίτoιχo με στατιστική θωράκιση κατάλληλo για τoπoθέτηση
μέσα στo έδαφoς δηλαδή αγωγός και μικρoυλικά επί τόπoυ και εργασία τoπoθετήσεως συvδέσεως
διακλαδώσεωv δoκιμώv μovώσεως για πλήρη και καvovική λειτoυργία.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά  4,43 

Άρθρο Β.32    (ΑΤΗΕ 8801.1.1) Διακόπτης χωvευτός με πλήκτρo απλός μovoπoλικός εvτάσεως   
    10Α τάσεως 250  V  
    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωvευτός με πλήκτρo απλός μovoπoλικός εvτάσεως 10Α τάσεως 250V με τo κυτίo δηλαδή
πρoμήθεια πρoσκόμιση εγκατάσταση και σύvδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά 4,06 

    

Άρθρο Β.33      (ΑΤΗΕ 8812) Διακόπτης στεγανός χωvευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία    
εντάσεως 10Α τάσεως 250  V  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49

Διακόπτης στεγανός χωvευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10Α τάσεως 250V με τo κυτίo
δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση, εγκατάσταση και σύvδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 7,89

      
Άρθρο Β.34 (ΑΤΗΕ 8826) Ρευματoδότης χωvευτός εντάσεως 16Α  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 

Ρευματoδότης χωvευτός με τo κυτίo δηλαδή πρoμήθεια πρoσκόμιση, μικρoυλικά εγκατάσταση και
σύvδεση, παραδoτέoς σε λειτoυργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
      
α) 8826.3.2    SCHUKO    εvτάσεως  16Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά       9,04 

β) 8826.3.3    Τύπου   legrand    εvτάσεως  16Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά         7,38 
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Άρθρο Β.35 (ΑΤΗΕ 8827.3.2) Ρευματoδότης στεγανός χωvευτός πλήρης   SCHUKO   εντάσεως 16Α  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 

Ρευματoδότης  στεγανός  χωvευτός  πλήρης  δηλαδή  πρoμήθεια,  πρoσκόμιση  ρευματοδότου  και
μικρoυλικών, εγκατάσταση και σύvδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά       22,88

Άρθρο Β.36 (ΑΤΗΕ 8830.02.01)Πρίζα λήψης τηλεφωνικών γραμμών ή   data,   χωνευτή ή σε 
πλαστικό κανάλι  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 

Πρίζα λήψης τηλεφωνικών γραμμών ή data, χωνευτή ή σε πλαστικό κανάλι  με το κυτίο, με βύσμα
τύπου RJ 45, category 5,  8 επαφών δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση, μικρoυλικά, εγκατάσταση και
σύvδεση παραδοτέα σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
      
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά       30,87

Άρθρο Β.37 (ΑΤΗΕ 8830.03.01Ν) Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυόμενης υάλου  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49

Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυόμενης υάλου, πλήρως εγκατεστημένο με τα υλικά και
μικροϋλικά εγκατάστασης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά       18,55

Άρθρο Β.38  (ΑΤΗΕ  8840.1.1) Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα “ντακαπέ”   
Κωδ  ικός   Αναθεώρησης ΗΛΜ 52  

Ηλεκτρικός  πίvακας  απo  χαλυβδoέλασμα   "vτεκαπέ  "  και  μoρφoσίδηρo  χωρίς  τα  όργαvά  τoυ
(διακόπτες, ασφάλειες εvδεικτικές λυχvίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, oπές εισόδoυ και
εξόδoυ  τωv  ηλεκτρικώv  γραμμώv,  ακρoδέκτες,   καλωδιώσεις  εσωτερικής  συvδεσμoλoγίας  κλπ
μικρoυλικά  καθώς  και  τov  χρωματισμό  τωv  μεταλλικώv  μερώv  αυτoύ  με  βασικό  χρώμα,  στόκo
πιστoλίoυ και δύo στρώματα εψημέvoυ βερvικoχρώματoς, δηλαδή πρoμήθεια και εργασία εσωτερικής
συvδεσμoλoγίας τωv oργάvωv, διάvoιξη oπής ερμαρίoυ, εvτoίχιση και στερέωση ή στερέωση επί τoυ
τoίχoυ με πακτoύμεvα σιδηρά ελάσματα, συvδέσεως τωv εισερχoμέvωv και απερχoμέvωv γραμμώv
καθώς και κάθε εργασία για τη δoκιμή και παράδoση σε λειτoυργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά 158,59
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Άρθρο Β.39 (ΑΤΗΕ 8840.11.01Ν) Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 

Θερμοδιαφορικός  ανιχνευτής  πυρκαϊάς  μετά  βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή,
ρυθμιζομένης ευπαθείας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως
και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Διακόσια είκοσι δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 222,29

Άρθρο Β.40 (ΑΤΗΕ 8840.11.02Ν) Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού τύπου ιονισμού  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 

Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού τύπου ιονισμού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,
ρυθμιζομένης ευπαθείας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως
και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
      
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 149,61

Άρθρο Β.41 (ΑΤΗΕ 8840.13.01Ν) Σειρήνα συναγερμού  
    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61

Σειρήνα συναγερμού αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, με ηχητικό και οπτικό σήμα πλήρης σύμφωνα με
τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
σειρήνας, μικροϋλικών στον τόπο του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου
και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Διακόσια τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά       204,05

Άρθρο Β.42  (ΑΤΗΕ  8880) Διακόπτης πιvάκωv εvδεικτικoύ τύπoυ 5  TE     SIEMENS  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Διακόπτης πιvάκωv εvδεικτικoύ τύπoυ 5TE SIEMENS  (ραγoδιακόπτης) περιoρισμέvωv διαστάσεωv
χωvευτός με μoχλίσκo, δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση, εγκατάσταση και παράδoση σε λειτoυργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
   

α) 8880.1.1 Απλός μονοπoλικός εvτάσεως 25 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Έντεκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά      11,76
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β) 8880.3.1 Απλός τριπoλικός εvτάσεως 25 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δέκαεπτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά      17,59

γ) 8880.3.2 Απλός τριπoλικός Εvτάσεως 40 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 21,64

Άρθρο Β.43   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8904Ν)Ασφαλοδιακόπτης  
   Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 55

Ασφαλοδιακόπτης  4χ40  κατάλληλoς  για  τoπoθέτηση μέσα σε  μεταλλικό  πίvακα διαμovής  με  τηv
αvάλoγη δαπάvη για αγωγoύς εσωτερικής συvδεσμoλoγίας, για κάθε φύσεως μovωτικά στηρίγματα και
λoιπές εσωτερικές διατάξεις τoυ πίvακα καθώς και βoηθητικά υλικά και μικρoυλικά και τηv εργασία
πλήρoυς τoπoθετήσεως στov πίvακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξήντα δύο ευρώ και έντεκα λεπτά 62,11

Άρθρο Β.44  (ΑΤΗΕ 8909Ν) Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως 2  5  Α
Κωδ  ικός   Αναθεώρησης   ΗΛΜ54)

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως 25Α εκ πορσελάνης εντός μεταλλικού πίνακος
διανομής, πλήρης μετά μήτρας, πώματος και φυσιγγίου , υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως
επί τόπου εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέα σε λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:    Τέσσερα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά       4,38 

Άρθρο Β.45   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8910.1.3) Ασφάλεια συvτηκτική τύπoυ  5  TE     SIEMENS   πλήρης απo
πoρσελάvη  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συvτηκτική τύπoυ  5TE SIEMENS πλήρης απo πoρσελάvη με τηv βάση, μήτρα, πώμα και
συvτικτικό  βραδείας  ή  ταχείας  τήξεως  και  πρoφυλακτικό  δακτύλιo  επίσης  απo  πoρσελάvη  με
ακρoδέκτες  συvδέσεως  απo  μπρoστά,  κατάλληλη  για  χωvευτή  εγκατάσταση  σε  πίvακα  τύπoυ
ερμαρίoυ ή μέσα σε στεγαvό κιβώτιo, δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση εγκατάσταση και σύvδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά         8,79
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Άρθρο Β.46  (ΑΤΗΕ  8915) Μικρoαυτόματoς για ασφάλιση ηλεκτρικώv γραμμώv εvδεικτικoύ   
τύπoυ   WL  -  SIEMENS     
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Μικρoαυτόματoς για ασφάλιση ηλεκτρικώv γραμμώv εvδεικτικoύ τύπoυ WL-SIEMENS κατάλληλoς για
τoπoθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίvακα διαμovής με τηv αvάλoγη δαπάvη για αγωγoύς εσωτερικής
συvδεσμoλoγίας, για κάθε φύσεως μovωτικά στηρίγματα και λoιπές εσωτερικές διατάξεις τoυ πίvακα
καθώς και βoηθητικά υλικά και μικρoυλικά και τηv εργασία πλήρoυς τoπoθετήσεως στov πίvακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α) 8915.1.2     Μovoπoλικός εvτάσεως  10 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και επτά λεπτά          9,07

β) 8915.1.3  Μovoπoλικός εvτάσεως 16 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δέκα ευρώ και τέσσερα λεπτά     10,04
     

γ) 8915.1.5  Μovoπoλικός εvτάσεως  25Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Έντεκα ευρώ και τρία λεπτά    11,03 

Άρθρο Β.47 (ΑΤΗΕ 8917Ν) Ρελλέ διαφυγής ρεύματος
Κωδ  ικός   Αναθεώρησης   ΗΛΜ55)

Ρελλέ διαφυγής ρεύματος προστασίας από ηλεκτροπληξία  ρυθμιζόμενης  ευαισθησίας  έως 30μα
κατάλληλο  για  εξωτερικό  πίνακα  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  στον  πίνακα  ρύθμιση  και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α)  Διπολικός εντάσεως   2x40Α

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:    Τριάντα πέντε ευρώ  35,00 

β)  Τετραπολικός εντάσεως   4x40Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:   Σαράντα πέντε ευρώ     45,00

Άρθρο Β.48  (ΑΤΗΕ 8940.2Ν) Επισκευές βραχυκυκλωμάτων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52

Επισκευές διαφόρωv βραχυκυκλωμάτωv σε διάφoρα σημεία τoυ ηλεκτρικoύ δικτύoυ τoυ κτιρίoυ σε
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(ρευματoδότη,  διακόπτη,  ασφάλειες  πιvάκωv,  γειώσεις,  φωτιστικά  κλπ).  Ητoι  εύρεση  τoυ
βραχυκυκλώματoς  (έλεγχoς  κυκλώματoς)  απoκατάσταση  τoυ   βραχυκυκλώματoς  ή  αλλαγή  τoυ
σημείoυ βραχυκυκλώματoς (όπως καλώδιo, ρευματoδότης, διακόπτης κλπ) σπoραδικά σε διάφoρα
σημεία τoυ κτιρίoυ ή σε διάφoρα κτίρια.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) επισκευής βραχυκυκλώματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Πενήντα ευρώ        50,00

Άρθρο Β.49 (Ν.ΑΤΗΕ 8972Β) Λαμπτήρας φθoρισμoύ 36  W     
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας φθoρισμoύ 36W δηλαδή πρoμήθεια, μεταφoρά και τoπoθέτηση λαμπτήρα φθoρισμoύ σε
oπoιαδήπoτε θέση και ύψoς. Περιλαμβάvεται και η εργασία πoυ θα απαιτηθεί για τηv αφαίρεση τoυ
παλαιoύ λαμπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά         5,12 

Άρθρο Β.50  (ΑΤΗΕ 8977.7.1Ν) Προβολέας H  Q      I         400         W         κοµπλέ µε λαµπτήρα   I      P65,         E40,         
χρ  ώ      µατος µαύρου µετά   σ      τηριγµάτ  ω      ν   
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103

Προβολέας  από  χυτό  αλουµίνιο  κοµπλέ  µε  λαµπτήρα  τύπου  HQI  400  W  µε  βάση  Ε40,
στεγανός,  κατάλληλος για τοποθέτηση επί των υπαρχόντων µεταλλικών πυλώνων φωτισµού
γηπέδου, αδιάβροχος IP65. Στην τιµή συµπεριλαµβάνοντα και όλα τα απαραίτητα υλικά  και
µικροϋλικά  στήριξης  και  σύνδεσής  του,  επί  του  ιστού  για  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου προβολέα.

  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ογδόντα ευρώ         180,00

Άρθρο Β.51 (ΑΤΗΕ 8982.1Ν) Λαμπτήρας πυρακτώσεως 75  W  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60

Λαμπτήρας  πυρακτώσεως  75W,  δηλαδή  πρoμήθεια,  μεταφoρά  και  τoπoθέτηση  λαμπτήρα
πυρακτώσεως σε oπoιαδήπoτε θέση και ύψoς.
Περιλαμβάvεται και η εργασία  πoυ θα απαιτηθεί για τηv αφαίρεση τoυ παλαιoύ λαμπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου λαμπτήρα.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:   Δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά        2,77

Άρθρο Β.52  (ΑΤΗΕ 8987.01.02Ν)Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο  
   Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ 8981
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Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο με λαμπτήρα φθορισμού  10W  και ενσωματωμένο διακόπτη
ON-OFF  που θα μπορεί να συνδεθεί μόνιμα στο ηλεκτρικό δίκτυο και με συσσωρευτή  NI-CA.  Το
φωτιστικό  σώμα θα φέρει  την  ένδειξη  είτε  απλά ΕΞΟΔΟΣ είτε  ενδεικτικό  βέλος ενώ η διάρκεια
φωτισμού  του  μετά  από  διακοπή  τάσης  θα  είναι  τουλάχιστον  μια  ώρα.  Δηλαδή  προμήθεια,
προσκόμιση,  εγκατάσταση  και  σύνδεση  στο  δίκτυο  με  όλα  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία  για
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου φωτιστικού σώματος ασφαλείας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά     88,95

Άρθρο Β.53 (Σχετ. ΑΤΗΕ 9377) Λαμπτήρας προβολέα  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103

Λαμπτήρας προβολέα ήτοι προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός λαμπτήρα μετά της εργασίας 
τοποθέτησης σε οποιαδήποτε θέση και ύψος με ή άνευ χρήση γερανού ή ικριωμάτων και παράδοση
σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου λαμπτήρα.

α) Λαμπτήρας προβολέα   HQI   150   W  
  
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ        20,00

β) Λαμπτήρας προβολέα    HQI 400 W  
  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ       28,00

γ) Λαμπτήρας προβολέα      HQI 1000 W  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πενήντα ευρώ  50,00

  
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ

Άρθρο Γ.1 Αντικατάσταση ταμπλώ πλεξιγκλάς μπασκέτας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Αντικατάσταση του πλεξιγκλάς πάχους 12mm σε ταμπλώ μπασκέτας ολυμπιακού τύπου. Στην τιμή
περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια του πλεξιγκλάς και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών (βίδες, λάστιχα για
την απορρόφηση κραδασμών κ.α.) επί τόπου του έργου,

• η εργασία αποξήλωσης των υπαρχόντων παλαιών  πλεξιγκλάς και η απόρριψή τους σε χώρους
που επιτρέπεται από τις αρχές
• η εργασία πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησης του νέου με τα απαιτούμενα υλικά και
μικροϋλικά. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Διακόσια πενήντα ευρώ 250,00

Άρθρο Γ.2 Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου   (Κ  ορμός-  Ταμπλώ-Στεφάνι-∆ίχτυ)

Κωδικός Αναθεώρησης οικ 6413

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μπασκέτα  ολυµπιακού  τύπου   (κορµός-ταµπλώ-στεφάνι-δίχτυ),
πλήρης,  σύµφωνα µε  τις  προδιαγραφές και τα  σχέδια  της  Γ.Γ.Α. και τους κανονισµούς  της
Ελληνικής Οµοσπονδίας  Καλαθοσφαίρισης, ανθεκτική    στις   καιρικές   συνθήκες   και   στη
βαριά    χρήση, µε αντισκωριακή   βαφή   και  τουλάχιστον  δύο   χέρια   ντουκόχρωµα  υψηλής
ποιότητας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια της μπασκέτας  (κορµός-ταµπλώ-στεφάνι-δίχτυ) επί τόπου του έργου,
• η εργασία αποξήλωσης της υπάρχουσας και η απόρριψή της σε χώρους που επιτρέπεται από

τις αρχές  ή η αποθήκευσή της σε χώρο  που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,
• το σιδερένιο  πλαίσιο µε τις σιδερένιες αγκυρώσεις   και   τα   µπουλόνια   στήριξης   του

κορµού,
•  η   κατασκευή    βάσης   από σκυρόδεµα  σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  της  ΓΓΑ  και

τους  κανονισµούς  ασφαλείας της Ελληνικής Οµοσπονδίας  Καλαθοσφαίρισης,
• η εργασία πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησης της νέας μπασκέτας με τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εννιακόσια ευρώ 900,00

Άρθρο Γ.3 Στεφάνι (με δίχτυ) μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης οικ 6413

Στεφάνι   κατασκευασμένο  από   σίδηρο   µασίφ   Φ20mm και  εσωτερική διάµετρο   45
mm βαµµένο  σε χρώµα πορτοκαλί.
Το δίχτυ από κορδόνι χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας θα έχει πάχος  ~4mm  και  ύψος
~400 mm.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια του στεφανιού και διχτυού  επί τόπου του έργου,
• η εργασία αποξήλωσης των υπαρχουσών παλαιών και φθαρμένων και η απόρριψή τους σε

χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές,
• υλικά και μικροϋλικά (βίδες) τοποθέτησης του στεφανιού στο ταμπλώ,
• η εργασία πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησής τους (στεφάνι, δίχτυ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Σαράντα ευρώ 40,00
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Άρθρο Γ.4 Πίνακας ανακοινώσεων ινσουλάϊτ  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5606 

Πίνακας ανακοινώσεων ινσουλάϊτ πάχους 12mm με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία πεύκου Σουηδίας
διαστάσεων 2x2cm. Ήτοι υλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα ευρώ 40,00

Άρθρο Γ.5 Προστατευτικό μπασκέτας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Προμήθεια  προστατευτικού  μπασκέτας  ολυμπιακών  διαστάσεων  πάχους  τουλάχιστον  5cm
(ενδεικτικών διαστάσεων  2,00m x 1,40m) και  χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας,  από συνθετική
δερματίνη υψηλής αντοχής και εσωτερικά ενισχυμένο με υψηλής πυκνότητας αφρολέξ. Επισημαίνεται
ότι το προστατευτικό θα κλείνει περιμετρικά στο πίσω μέρος και σε όλο το ύψος του. 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ 125,00

Άρθρο Γ.6 Προστατευτικό ορθοστάτη βόλεϊ  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Προμήθεια  προστατευτικού  ορθοστάτη  βόλεϊ  πάχους  τουλάχιστον  5cm (ενδεικτικών  διαστάσεων
2,00m x 0,60m) και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, από συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής και
εσωτερικά ενισχυμένο με υψηλής πυκνότητας αφρολέξ. Επισημαίνεται ότι το προστατευτικό θα κλείνει
περιμετρικά στο πίσω μέρος και σε όλο το ύψος του. 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εβδομήντα δύο ευρώ 72,00

Άρθρο Γ.7 Αντικατάσταση ξύλινων τεμαχίων (μαδεριών) εξέδρας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5622

Αντικατάσταση  κατεστραμμένων ξύλινων τεμαχίων (μαδεριών) εξέδρας γηπέδου, πάχους
τουλάχιστων 5cm (ενδεικτικών διαστάσεων 3,00m x 0,30m) από λευκή ξυλεία Κεντρικής Ευρώπης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• η κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο), μόρφωση των ακμών καθώς και ο εμβαπτισμός
και βερνικοχρωματισμός των ξύλινων τεμαχίων 
• η  προμήθεια  των  υλικών  (ξύλινων  τεμαχίων)  και  μικροϋλικών  (κοχλιωτοί  σύνδεσμοι
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στερέωσης των ξύλινων τεμαχίων) επί τόπου του έργου, 
• η αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση και  μεταφορά των παλαιών και φθαρμένων τεμαχίων σε
χώρους που επιτρέπονται από τις Αρχές,
• η εργασία τοποθέτησης των νέων τεμαχίων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησης ξύλινων τεμαχίων
(μαδεριών). 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 28,34

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η συντάκτρια  

  Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Μ. 64/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Εκσκαφές θα γίνουν στις επιφάνειες που προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου με ή χωρίς τη

χρήση μηχανικών μέσων, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 02-04-00-00. Τα προϊόντα που θα προκύψουν

κατά τις εκσκαπτικές εργασίες θα συγκεντρωθούν και θα μεταφερθούν άμεσα σε χώρους όπου

επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά μήκος των ορυγμάτων.

Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που θα συμβούν σε τρίτους.

Με την ολοκλήρωση των εκσκαπτικών εργασιών, η επιφάνεια θα παραδοθεί καθαρή και επίπεδη,

απαλλαγμένη από τα προϊόντα εκσκαφής και πολύ καλά συμπυκνωμένη.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Οι καθαιρέσεις στοιχείων από σκυρόδεμα  (οπλισμένο/άοπλο) θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή με

εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης. Τα προϊόντα που θα προκύψουν θα συγκεντρωθούν και

θα μεταφερθούν άμεσα σε χώρους όπου επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές. Οι

εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπαρχουσών

ιδιοκτησιών αλλά και για την αποφυγή ατυχημάτων.

Οι  καθαιρέσεις  μεταλλικών  κατασκευών  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  15-02-02-02.  Ο

εξοπλισμός  που  θα  χρησιμοποιηθεί  θα  φέρει  σήμανση  CE  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  θα

συνοδεύεται  από πιστοποιητικά  καταλληλότητας  των  βασικών  στοιχείων  του.  Οι  χειριστές  των

συσκευών θερμικής κοπής θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι στη χρήση του εκάστοτε εξοπλισμού

καθώς και ενημερωμένοι σε θέματα ασφάλειας εκτέλεσης των εργασιών.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Για τις επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων (π.χ. πεζοδρόμια) που θα προκύψουν κατά την

εκτέλεση  του  έργου,  θα  χρησιμοποιηθούν  τσιμεντόπλακες  χρώματος,  σχήματος,  διαστάσεων

προσαρμοσμένα απόλυτα στα σημεία παρέμβασης ή επιλογής της Υπηρεσίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                            1



ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ:

Οι τσιμεντόπλακες διαστάσεων άνω των  30x30cm και πάχους 3-5cm  θα πρέπει να πληρούν τις

απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Επί οπλισμένης με δομικό πλέγμα πλάκας δαπέδου από σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας C12/15

θα  τοποθετούνται  οι  τσιμεντόπλακες  με  την  παρεμβολή  στρώσης  ισχυρού  τσιμεντοκονιάματος

πάχους 2-2,5cm. Η κάθε πλάκα θα εφαρμόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος

με  ελαφρά δόνηση  και  κάθε  σειρά  επίστρωσης  πλακών θα  πιέζεται  με  τη  βοήθεια  ενός  πήχη

εφοδιασμένου με αλφάδι ώστε να ισοπεδωθεί. Μεταξύ των πλακών κατά την τοποθέτησή τους θα

αφήνονται αρμοί  σταθερού πλάτους 10-20mm. 

Μετά  τη  σκλήρυνση  του  συγκολλητικού  τσιμεντοκονιάματος,  είτε  οι  αρμοί  θα  πληρούνται  με

παχύρρευστο τσιμεντοκονίαμα  ή η  επιφάνεια  της  επίστρωσης  θα διαστρώνεται  με  λεπτόκοκκη

τσιμεντοκονία,  η  οποία  θα  εισχωρεί  μέσα στους  αρμούς  και  στη  συνέχεια,  αφού αφαιρεθεί  η

περίσσειά της, η επιφάνεια της επίστρωσης διαβρέχεται με νερό. 

Μετά τη σκλήρυνση του τσιμεντοκονιάματος η επιστρωμένη επιφάνεια  θα καθαρίζεται  από τα

υπολείμματα των υλικών με τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση.

Οι πλάκες θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΤΟΙΧΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

Τα προστατευτικά στρώματα (τοίχων γηπέδων) θα είναι σε βάση από κόντρα πλακέ θαλάσσης 12mm,
εσωτερικά  από αφρώδες υλικό πάχους τουλάχιστον 7cm (υψηλής πυκνότητας) επικαλυμένο από
συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η τοποθέτηση των στρωμάτων επί της τοιχοδομής θα γίνει
με  μεταλλικά  στηρίγματα  και  με  ιδιαίτερη  μέριμνα  ώστε  οι  βίδες  στο  κόντρα  πλακέ  να  μην
υπερβαίνουν το πάχος του.
Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού υφάσματος θα πρέπει να πληρούν
τουλάχιστον τα παρακάτω:

Ελάχιστες απαιτούμενες
ονομαστικές τεχνικές

προδιαγραφές

Αποκλίσεις κατασκευαστή

ΤΥΠΟΣ PVC

ΒΑΡΟΣ 445g/m2 (+/-5%)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ 250N/50mm (+/-10%)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΙΣΙΜΟ 300N (+/-10%)

ΧΡΩΜΑ Επιλογής της Υπηρεσίας

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -25°C/+70°C

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ 7-8 (+/-5%)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

7-8 (+/-5%)
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ΜΠΑΣΚΕΤΑ
Τα προστατευτικά μπασκέτας  (ενδεικτικών διαστάσεων  2,00m x  1,40m) θα είναι από συνθετική
δερματίνη  υψηλής  αντοχής  και  εσωτερικά  ενισχυμένο  με  υψηλής  πυκνότητας  αφρολέξ  πάχους
τουλάχιστον 5cm. Θα κλείνει περιμετρικά στο πίσω μέρος και σε όλο το ύψος του. 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΒΟΛΕΙ
Τα προστατευτικά ορθοστάτη βόλεϊ (ενδεικτικών διαστάσεων 2,00m x 0,60m) θα είναι από συνθετική

δερματίνη  υψηλής  αντοχής  και  εσωτερικά  ενισχυμένο  με  υψηλής  πυκνότητας  αφρολέξ  πάχους

τουλάχιστον 5cm. Θα κλείνει περιμετρικά στο πίσω μέρος και σε όλο το ύψος του. 

Τα προστατευτικά στρώματα (τοίχων γηπέδου, μπασκέτας, ορθοστάτη βόλεϊ) θα συνοδεύονται από

τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωση.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρεί τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

Ο  όρος  συνθετικός   χλοοτάπητας όπου  αναφέρεται  παρακάτω  περιγράφει  το  σύστημα  που

αποτελείται από νήματα πολυαιθυλενίου όμοια με φυσικό γρασίδι τα οποία συγκρατούνται σε µία

ειδική βάση από µείγµα πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα  επενδυμένη µε λατέξ μαζί με τα υλικά

πληρώσεως τα οποία είναι χαλαζιακή άμμος και κόκκοι ελαστικού.

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα θα

πρέπει  να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω :

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 3/4’’ θυσανωτό , σύστημα που επιδέχεται γέμιση      

                                            χαλαζιακής  άμμου και κόκκων καουτσούκ 

 

 ΙΝΑ :     100 % ίσια πολύκλωνη, μονόχρωμη ίνα, polyethylene, βάρος ίνας 870γρ./μ²,          

U.V.-ανθεκτικότητας, 9.550Dtex,100micron

                    ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ :         Διπλή : 100% polipropilene/fleese, μαύρο υ χρώματος,
                                                                                UV Σταθερότητας, βάρος 160gr/m2              

                                                                             
       ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ :  Latex αναμεμιγμένο με στυρένιο – βουταδένιο (SBR),
                                                       με τρύπες για αποστράγγιση, βάρος 950γρ./μ²  

ΥΨΟΣ INAΣ:                                          +/- 40mm                    +/- 1 % 

ΣΥΝ. ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΦΑΣ:                       +/-85mm                    +/- 2%

ΣΥΡΡΑΦΕΣ ανά 10 cm (πλάτος) :                           +/- 20.00                  
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                            3



 ΣΥΡΡΑΦΕΣ ανά 10 cm (μήκος) :                            +/- 13                          +/- 1

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ ανά m2  :                             +/- 10.500                   +/- 5 % 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ :                                            +/- 1.980 γρ./μ²          +/- 5%

 ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ :                                                         410 cm               +/-2cm

 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ σε τοξικά (ανεξίτηλο) :                      Mπλε χρώμα > = 7  , Γκρι χρώμα > = 4 

ΑΝΤΟΧΗ ΘΥΣΣΑΝΟΥ :                                           + / -  55 Newton

 ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ :                            >360l./h. (ΕΝ12616-   requiremnents>360l./h.)

ΓΕΜΙΣΜΑ σε kg/m2 :                               12/14 άμμο – 6/8καουτσούκ 
(granules sizes of infill 0,4/1,4sand– 0,8/2,0rubber)

Η γραμμογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου με τον

υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα

μηχανήματα, τα εργαλεία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει κάθε

απαραίτητη ενέργεια ώστε να τοποθετηθεί ο προς προμήθεια συνθετικός χλοοτάπητας πάνω στο

υφιστάμενο υπόστρωμα  και όλες τις επιδιορθώσεις του υποστρώματος, όπως αναφέρονται στο

τιμολόγιο  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  πλήρως  και  σωστά  αυτή  η  τοποθέτηση  σύμφωνα  με  τις

ζητούμενες προδιαγραφές.

ΤΑΠΗΤΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Τάπητας μη υδατοπερατός, συνολικού πάχους 1,60-2,00 χιλ., ακρυλικής βάσης, εμπλουτισμένος με

λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες

και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), μάτ και αντιολισθηρή.

Εφαρμόζεται  σε  δύο  στρώσεις,  τη  στρώση  εξομάλυνσης  και  τη  στρώση  πλαστικοποίησης

(ακρυλικός τάπητας).

Κατά  τη  στρώση  εξομάλυνσης  διαστρώνεται  μίγμα  από  ειδικό  ασφαλτικό γαλάκτωμα  και

λεπτόκοκκα     αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε δύο επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις,

ώστε να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα

υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα.

Ο  ακρυλικός  συνθετικός  τάπητας  (στρώση  πλαστικοποίησης)  διαστρώνεται  χυτός,  σε  τρείς

επάλληλες και διαστευρούμενες στρώσεις, με τη χρήση ειδικής ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας). Οι

περιοχές  των  ρακετών και  του   κύκλου της  σέντρας  (οι  οποίες  δέχονται  και  την  μεγαλύτερη

καταπόνηση) διαστρώνεται  με  δύο επιπλέον στρώσεις με το ίδιο υλικό. Το συνολικό πάχος του
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τάπητα είναι 1,6 – 2,0 χιλ. Ο χρωματισμός θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας.

Η χάραξη και η διαγράμμιση του γηπέδου γίνεται στις διαστάσεις που καθορίζονται στις σχετικές

προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. και με ανεξίτηλα χρώματα, συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Στην  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  (σε  χώρους  αθλητικών

γυμναστηρίων) φορητού κατασβεστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα φορητών πυροσβεστήρων.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι κατάλληλοι για να σβήσουν μία μικρή πυρκαγιά ή να θέσουν υπό

έλεγχο μια μεγαλύτερη μέχρι την άφιξη ενισχύσεων.

ΞΗΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ

Οι σκόνες χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σε πυρκαγιές  εύφλεκτων υγρών και αερίων καθώς και

σε πυρκαγιές ηλεκτρικού.

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό σχεδόν σε όλα τα είδη πυρκαγιών. Κυρίως όμως χρησιμοποιείται

σε πυρκαϊές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η συντάκτρια  

Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Α.Μ. 64/2017

Ε.Σ.Υ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017



Πίνακας Περιεχομένων Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Α/Α Περιγραφή

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο συγγραφής

1.2 Ισχύουσες διατάξεις

1.3 Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Άρθρο 2 Εκτέλεση της σύμβασης

2.1 Αντικείμενο του έργου

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου

2.4 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

2.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος Εγγύησης

2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 3 Προσωπικό του αναδόχου

Άρθρο 4 Αμοιβή – Κρατήσεις

4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου

4.2 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου

4.3 Φόροι –Τέλη

4.4 Δασμοί – Ατέλειες

4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών

4.6 Επιμέτρηση εργασιών

4.7 Αυξομείωση  εργασιών  –  Νέες  εργασίες  –  Κανονισμός  Τιμών  Μονάδας  Νέων  Εργασιών  –
Υπερσυμβατικές εργασίες

4.8 Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 5 Εγγυήσεις

5.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Άρθρο 6 Ποινικές ρήτρες
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Άρθρο 7 Ευθύνη του αναδόχου

Άρθρο 8 Γενικά καθήκοντα – Ευθύνες – Υποχρεώσεις του αναδόχου

8.1 Χωροθέτηση του έργου

8.2 Απαλλοτριώσεις

8.3 Ασφάλιση

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών

8.5 Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

8.6 Δοκιμές εγκαταστάσεων

8.7 Μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος

8.8 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

8.9 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

8.10 Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά

Άρθρο 9 Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών

9.1 Μηχανικός εξοπλισμός

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές

9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας

9.4 Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων

9.5 Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα

Άρθρο 10 Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αντικείμενο Συγγραφής
1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους για την

εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και  κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής των
οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους
όρους  των  υπόλοιπων  τευχών  δημοπράτησης  και  των  άλλων  στοιχείων  της  μελέτης  του
συγκεκριμένου έργου.

1.2   Ισχύουσες διατάξεις
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι:

i. της διακήρυξης της δημοπρασίας, σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου.
ii. της Ε.Σ.Υ.
iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου.

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:
i. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
ii.Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

1.3   Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 134-181 του Ν 4412/16.(ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..
 Επιπρόσθετα,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά,  ισχύουν  οι  κανονισμοί  και  προδιαγραφές  που
ορίζονται παρακάτω:
1. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:
i.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ως  «Ευρωπαϊκά  Πρότυπα»  ή  ως  «Κείμενα
εναρμόνισης».
ii.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα
τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iii.  Οι  «Ευρωπαϊκές  Τεχνικές  Εγκρίσεις»  (ΕΤΑ)  οι  οποίες  δημοσιεύονται  από  τους  Οργανισμούς
Εγκρισης, του Κράτους Μέλους και οι οποίοι τους κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους
οργανισμούς.
iv.  Οι  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ),   Ελληνικές  Προδιαγραφές  (ΕΛΟΤ),  οι  Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε περίπτωση που
οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν
αυτά  που  έχουν  εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  έχουν  δημοσιευθεί  στην  Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.  Για  θέματα  που δεν  καλύπτονται  από  τις  παραπάνω προδιαγραφές,  κανονισμούς  και  πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως  αν  τυχόν  στις  προδιαγραφές  αυτές  της  §2  υπάρχουν  όροι,  διατάξεις,  περιορισμοί  ή  και
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών και  των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και  Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(όπως ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Φόρτισης
Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν υπάρχουν
ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή τους
διεθνείς κανονισμούς.
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4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει  να χρησιμοποιήσει  υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα  που  προδιαγράφονται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα,  από  κατάλληλα
πιστοποιητικά  ποιοτικής  συμμόρφωσης  (Βεβαιώσεις  Πιστότητας  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές).
Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  υλικών  απροσδιόριστης  ποιότητας  ή  άγνωστης  προέλευσης  ή  η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 της Γ.Σ.Υ.

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1  Αντικείμενο του έργου
1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου :
 «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων – αθλητικών εγκαταστάσεων» 
προϋπολογισμού 35.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με Συνοπτικό Διαγωνισμό.
Με την παρούσα μελέτη  προβλέπεται  η  εκτέλεση οικοδομικών και  ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού.
2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο θεωρείται η συνολική, κατά τη μελέτη, αξία του έργου μειωμένη κατά το

ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και αυξημένη με το ποσό των απροβλέπτων που περιλαμβάνει και τις

τυχόν απολογιστικές.

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως
τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει  πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής  του  έργου,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  τις  κάθε  είδους  πηγές  λήψης  υλικών,  τις  θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση
και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού  ρεύματος  και  δρόμων  προσπέλασης,  τις  μετεωρολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν
συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά
φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα
και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και
υπηρεσίες,  που  θα  απαιτηθούν  πριν  από  την  έναρξη  και  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και
οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους,
σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1. Ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει  και  θα  συμμορφωθεί  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια,

διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με
τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

3. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με
την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει  από τις  παρ.3α και 3εε  του άρθρου 156 του
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα,
που  έγιναν  χωρίς  έγγραφη  διαταγή  έστω  και  αν  αυτές  βελτιώνουν  το  έργο.  Σε  επείγουσες
περιπτώσεις  η  διαταγή  για  τροποποιήσεις  ή  συμπληρώσεις  δίνεται  προφορικά  στον  τόπο  των
έργων  και  καταχωρείται  στο  ημερολόγιο.  Αν  τη  διαταγή  αυτή  δίδει  ο  επιβλέπων,  οφείλει  να
ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου
1. Η  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του

Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
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για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων. 

2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
της δημοπρασίας,  μέσα σε προθεσμία  που δεν μπορεί  να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74.

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος

4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β 

2.4  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς 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  κατασκευής  του  έργου  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 (η προθεσμία
ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι  μικρότερη από 15 ημέρες και να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).

2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με
βασική  επιδίωξη  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων,  ώστε  να  αποδοθούν,  κατά  το  εφικτό,
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το  χρονοδιάγραμμα  θα  συντάσσεται  σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στα  άρθρα 138  και  139  του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις  προθεσμίες  χρειαστεί  να  συγκροτήσει  πρόσθετα  νυκτερινά  συνεργεία,  να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της  προσφοράς  του  ή  και  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  σε  οποιοδήποτε  επί  μέρους
προγραμματισμό  εργασιών  ή  έκθεση ή  άλλο  στοιχείο  που έχει  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  ή  σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

2.6  Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε

άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή

των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν  δεν  προβεί  μέσα  στην  προθεσμία,  που  του  καθορίσθηκε,  στην  αποκατάσταση  βλάβης  ή

ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
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εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης,  συντήρηση και οριστική παραλαβή του

έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16

5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται  σε  δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή. 

2.7  Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων

170 και 172 του Ν.4412/16
2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής

παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις
ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό  πρωτόκολλο.  Μετά  τη  διενέργεια  της  οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος  και  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  που  έχουν  σχέση  με  την  εκτέλεση  της
σύμβασης

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
2. Για  να  παραδοθεί  σε  χρήση  το  έργο  ή  αυτοτελή  τμήματα  απαιτείται  η  διενέργεια  διοικητικής

παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία  άλλη  από  το  φορέα  κατασκευής,  συμπράττει  στο  πρωτόκολλο  και  εκπρόσωπος  της
υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο  ανάδοχος  κληθεί  και  δεν  παραστεί  ή  αρνηθεί  την  υπογραφή  του
πρωτοκόλλου,  αυτό συντάσσεται  από τους λοιπούς με σχετική  μνεία  κατά περίπτωση και  του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό  της,

αποδεκτό από την Υπηρεσία.  Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  είναι  διπλωματούχος  Mηχανικός  ή  πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.

3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διατάξει  την  απομάκρυνση  από  το  εργοτάξιο  οποιουδήποτε
απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1  Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι  τιμές  μονάδας  του  ισχύοντος  συμβατικού  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  εργασίες  πλήρως

περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους

του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
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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 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. 
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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,
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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
1. Για  την  αναθεώρηση  των  τιμών  θα  εφαρμόζονται,  γενικά,  οι  διατάξεις  του  άρθρου  153  του

Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 β του 
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης .

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

2. Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να
καταθέσει  εγγύηση από πιστωτικό  ίδρυμα για  την “καλή εκτέλεση”  γραμμένη στα Ελληνικά ή
τουλάχιστον  συνοδευόμενη  από  επίσημη  μετάφραση  (δηλαδή  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  ή
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύμφωνα με το
άρθρο Άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν.4412/16) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

3. Σύμφωνα  με  την  παρ.  1.β  του  άρθρου  72  του  Ν.4412/16,  σε  κάθε  τυχόν  συμπληρωματική
σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο
ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.3
του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του
Εργοδότη κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/16 και θα
απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο Αγ.Αναργύρων - Καματερού.

3. Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την
υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72, του Ν.4412/16 Οι κρατήσεις
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική
επιστολή.

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα

147  και  148  (περί  προθεσμιών  -  ποινικής  ρήτρας)  και  160  (περί  έκπτωσης  αναδόχου)  του
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160
του Ν.4412/16.

3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι
ποινικές  ρήτρες  που  ορίζονται  στην  παρ.2  του  άρθρου  148  του  Ν.4412/16  και  στα  χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των
μελετών,  όσο  και  για  την  ποιότητα  και  την  αντοχή του έργου,  μοναδικός  υπεύθυνος  είναι  ο
ανάδοχος,  οι  δε  έλεγχοι,  που  τυχόν  ενεργούνται  από  την  Υπηρεσία  σε  καμία  περίπτωση  δεν
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών,
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει  δε  να  ανακοινώνει,  χωρίς  καθυστέρηση,  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  διαταγές  και

εντολές  των  διαφόρων  αρχών,  που  του  απευθύνονται  ή  του  κοινοποιούνται,  σχετικά  με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1  Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη

του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην
εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις
και  χωροσταθμήσεις  των  αξόνων  του  έργου  (όπου  αυτές  απαιτούνται)  και  στη  σήμανση  της
περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.

2. Επίσης  έχει  την  υποχρέωση,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  στον  έλεγχο  και  στη  λήψη   των
συμπληρωματικών  στοιχείων,  που  απαιτούνται  για  την  προσαρμογή  και  συμπλήρωση  των
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.

8.2   Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότου

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην

της  παρατάσεως  προθεσμίας  περαιώσεως,  στην  περίπτωση  καθυστερήσεως,  του  έργου  ένεκα
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.

3. Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί  την  προθεσμία  του  άρθρου  147  του
Ν.4412/16, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως.

8.3  Ασφάλιση
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, και

στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται
μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από
το Κράτος.

4. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.

5. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94.

6. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν
καθυστερεί  τις  πληρωμές  των  αποδοχών  του  προσωπικού  που  χρησιμοποιεί  στο  έργο,  η
διευθύνουσα υπηρεσία  μετά  από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων,  καλεί  τον ανάδοχο να
εξοφλήσει  τους  δικαιούχους  μέσα  σε  δέκα  πέντε  μέρες.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εξοφλήσει  τους
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου
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και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών
1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών

προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
Υπηρεσίας,  κάθε  απλό  ή  σύνθετο  τμήμα  του  έργου  (όπως  τοίχοι,  διαχωριστικά,  κατώφλια,
επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή
γειτονικά) τμήματα του έργου.

3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με
τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.

4. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
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
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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. 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,
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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.

8.9  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  το  όφελος  αυτού  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  ειδικές

δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την

εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.
ii. Ο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  εργαστηριακός  έλεγχος  για  τη  διαπίστωση  της

καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.

iii. Η  σύνταξη  των  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων  μετά  των  απαραιτήτων
σχεδίων,  λογαριασμών  και  δακτυλογράφησης  αυτών  σε  ανάλογο  αριθμό  αντιτύπων.  Τα
παραπάνω  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  για  έλεγχο  στον  επιβλέποντα  προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.

iv. Η  σύνταξη  τελικών  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  η  λήξη  φωτογραφιών  όπως  αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 8.10.

8.10  Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή

παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και

οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά  σχέδια  των  εγκαταστάσεων  σε  κλίμακα  1:50,  όπως  ακριβώς  αυτές

εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π.
των φρεατίων.
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2. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  με  δαπάνες  του,  έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά
το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται
δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε μέγεθος
13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα
αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1   Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν

δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι  διανομής,  εργαστήρια,

γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  απαραίτητες  εργασίες  και  να  λάβει  κάθε  άλλο  μέτρο  για  την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.

3. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  πάρει  κάθε  απαιτούμενο  μέτρο  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος  και  να προβεί  στην  εκτέλεση,  συντήρηση,  καθαίρεση και  αποκομιδή,  μετά  την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις,  τόσο  στον  περιορισμένο  όσο  και  στον  γενικότερο  χώρο  των  έργων,  που  θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό  και  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  και  να  οργανώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  τις
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά    που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που    εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  από αυτόν,  σ’  αντίθετη  δε  περίπτωση τα  μέτρα

φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η
διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου

καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές  εγκαταστάσεις,  που  προβλέπονται  από  το  προηγούμενο  άρθρο  αυτής  της  Ε.Σ.Υ.,
καθώς  και  όλα  τα  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα  και  χρήσιμα  ή  άχρηστα
πλεονάζοντα  υλικά,  να  κατεδαφίσει  κάθε  βοηθητικό  κατασκεύασμα,  που  θα  του  υποδείξει  η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές  όσο  και  τους  γύρω χώρους  του  εργοταξίου  σε  κατάσταση  τέλειας  καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
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2. Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καθαιρέσει  και  αποκομίσει  κάθε  προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την  κρίση  της  Υπηρεσίας  ο  λόγος  ύπαρξης  της,  και  να  απομακρύνει  τα  περιφράγματα  του
εργοταξίου.

3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  δεν αρχίσει
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε
βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος,
που αφορούν.

9.5 Προμήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,
τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων
Έργων,  Εμπορίου  και  Βιομηχανίας  και  της  απόλυτης  έγκρισης  του  αρμοδίου  οργάνου  της
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
κ.λ.π.

2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα,
καθώς  και  εκείνα  που  προδιαγράφονται  και  αναφέρονται  ρητά,  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.

3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.

4. Όταν απαιτείται  τα δείγματα θα αποστέλλονται  για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  από  τη
σύμβαση.  Οι  πηγές  αυτές,  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών.
Η  χρήση  αδρανών  ή  άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  διέπεται  από  τις
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος
ερεύνησε και  εξασφάλισε την  προμήθεια  από την αγορά όλων των υλικών,  μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει  από  την  Υπηρεσία  τρόπο  προμήθειας  και  εκτέλεσης  ή  παράταση  της  προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί
της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.

8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια
που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.

10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του
έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
1. Ο  ανάδοχος  οφείλει,  σύμφωνα  με  την  παρ.13  του  άρθρου  138  του  Ν.4412/16,  να  μην

παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα
που  είναι  δυνατό  να  επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  του  και  που  δεν
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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.

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η συντάκτρια  

 Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  
 

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Α.Μ. 64/2017

Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017



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: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων – αθλητικών εγκαταστάσεων» 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  η  εκτέλεση οικοδομικών και  ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς και  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση
αθλητικού εξοπλισμού..

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού τηλ. 2132023600-1
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

Γεωργία Ερμίδη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ 
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:

1. ΦΑΣΗ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2. ΦΑΣΗ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3. ΦΑΣΗ 3: ΛΟΙΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ



Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1
.

Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ,
σε  θέσεις  του  πινακιδίου  που,  για  λόγους  ευκολίας,  είναι  ενσωματωμένο  σε  όλους  τους πίνακες  (αν  υπάρχει  ανάγκη  διάκρισης  περισσότερων
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

2
. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η

επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
είτε (i) η  πηγή κινδύνου  είναι  συνεχώς παρούσα κατά την  εξεταζόμενη  φάση /  υποφάση εργασίας  (π.χ.  κίνδυνος  κατάρρευσης  κατά την

εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών

εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης

χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται  περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ.  κίνδυνοι  τραυματισμών από ανατροπές υλικών,  σε

οικοδομικό εργοτάξιο),
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),
είτε (iii) ο  κίνδυνος  δεν είναι  σοβαρός,  έστω και  αν  η  πιθανότητα να  επισυμβεί  είναι  μεγάλη (π.χ.  κίνδυνοι  από την  εκτέλεση υπαίθριων

εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.
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(1) 
1.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2) 
2.1  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

(3) 
3.1 ΛΟΙΠΑ



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1
01000. Αστοχίες 
εδάφους
01100. Φυσικά 
πρανή

01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1
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 1
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

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 1 1
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός 1
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



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η

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 1 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
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1
02203 Έκκεντρη φόρτωση
02204 Εργασία σε πρανές 1 1
02205 Υπερφόρτωση 1
02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. 
Μηχανήματα με 
κινητά μέρη

02301 Στενότητα χώρου 1 1
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους

02400. Εργαλεία 
χειρός

02401 Αεροσυμπιεστής 1 1
02402 Αρμοκόφτης 1 1
02403

02500. Άλλη πηγή 02501
02502
02503



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

03000. Πτώσεις 
από ύψος 
03100. Οικοδομές -
κτίσματα

03101 Κατεδαφίσεις 1
03102 Κενά τοίχων
03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα 
εργασίας – 
προσπελάσεις

03201 Κενά δαπέδων 1
03202 Πέρατα δαπέδων
03203 Επικλινή δάπεδα
03204 Ολισθηρά δάπεδα 1
03205 Ανώμαλα δάπεδα 1
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 1 1 1
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι / 
φρέατα

03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 1 1 1
03402

03500. Άλλη πηγή 03501
03502
03503



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
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
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

04200. Δοχεία και 
δίκτυα υπό πίεση

04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου
04202 Υγραέριο
04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης 1
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης 1
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη 1
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



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1
05000. Πτώσεις - 
μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων
05100. Κτίσματα - 
φέρων οργανισμός

05101 Αστοχία. Γήρανση
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά 
στοιχεία

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 Διαστολή - συστολή υλικών 1
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1 1
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 1 1
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1

05300. 
Μεταφερόμενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. 
Στοιβασμένα υλικά

05401 Υπερστοίβαση
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
05403 Ανορθολογική απόληψη

05500. Άλλη πηγή 05501
05502



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1
06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα 
υλικά

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων
06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1 1
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1 1
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06200. Σπινθήρες 
& 
βραχυκυκλώματα

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 1
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 1
06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι 1
06402
06403



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1
07000. 
Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1 1
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1 1
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 1
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07200. Εργαλεία-
μηχανήματα

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων 1
07302
07303



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
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 1 1
08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 1

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ. 1
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 1 1
09106 Καυστήρες 1
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1

09200. Καυστικά 
υλικά

09201 Ασβέστης 1 1
09202 Οξέα
09203

09300. Άλλη πηγή 09301
09302
09303



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1
10000. Έκθεση σε 
βλαπτικούς 
παράγοντες
10100. Φυσικοί 
παράγοντες

10101 Ακτινοβολίες
10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 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 1 1
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 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 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



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)



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

Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 17/96

Π.Δ. 778/80

Π.Δ. 395/94

 Π.Δ. 396/94

Π.Δ. 95/78

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95

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.)

01201
01401
01404
02101
02102
02103
02201
02202
02204
02205
02301
02302
02401
02402
03101
03201
03204
03205
03303
03401
04204

04207

04208



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 (**)

04301

Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 17/96

Π.Δ. 778/80

Π.Δ. 395/94

 Π.Δ. 396/94

Π.Δ. 95/78

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95

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.)

04403
05202
05203
05204
05208
05302
05304
06103
06104
06201
06202
06204
06301
06304
06401
07101
07102
07103
07104
07301
08107
08108
08203
09101
09105



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 (**)

09107 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 395/94
 Π.Δ. 396/94
Π.Δ. 95/78
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95
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.)

09201
10102
10103
10104
10105
10202
10205
10207
10208
10303



ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1
.

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Η προσπέλαση διαφοροποιείται στο κάθε  κτίριο. 
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.
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 την έγκριση σε κάθε κτίριο για 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.



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).

Άγιοι Ανάργυροι 22-03-2017
η συντάκτρια 

Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 



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: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης: 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου
(καταγράφονται  κατά  χρονολογική  σειρά  αρχίζοντας  από  τον  αρχικό  /  αρχικούς  ιδιοκτήτες  και
συμπληρώνονται  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται  κάποια αλλαγή στη
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία
κτήσεως

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία

Δήμος Αγίων 
Αναργύρων - 
Καματερού

Λεωφ. Δημοκρατίας 61
τηλ. 2132023600-1 
      

100%

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

6.
Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής

1



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) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3) ΛΟΙΠΑ

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.

2



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.

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.

ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου 

Ανά τακτικά  χρονικά διαστήματα θα επιθεωρούνται  από τον ανάδοχο τα δημοτικά γυμναστήρια  και  οι
αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  καθώς  και  οι  εκτελεσμένες  εργασίες.  Οι  βλάβες  που  τυχόν  θα
διαπιστώνονται  θα αποκαθίστανται  άμεσα.  Επίσης θα πρέπει  να αποκαθίστανται  άμεσα οποιεσδήποτε
φθορές στο έργο.
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	Άρθρο Β.17 (ΑΤΗΕ 8168.1) Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 x 48 cm
	Άρθρο Β.18 (ΑΤΗΕ 8179.2) Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλλυμα χρώματος λευκού
	Άρθρο Β.27 (ΑΤΗΕ 8766.3.1) Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm2
	Άρθρο Β.28 (ΑΤΗΕ 8766.3.2) Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm2
	Άρθρο Β.29 (ΑΤΗΕ 8766.5.3) Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5 x 4 mm2
	Άρθρο Β.30 (ΑΤΗΕ 8766.11.01Ν) Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου UTP 100 CATEG 5

	Άρθρο Β.47 (ΑΤΗΕ 8917Ν) Ρελλέ διαφυγής ρεύματος
	Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ55)
	Άρθρο Γ.1 Αντικατάσταση ταμπλώ πλεξιγκλάς μπασκέτας
	Άρθρο Γ.2 Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου (Κορμός-Ταμπλώ-Στεφάνι-∆ίχτυ)
	Άρθρο Γ.3 Στεφάνι (με δίχτυ) μπασκέτας ολυμπιακού τύπου

	Άρθρο Γ.4 Πίνακας ανακοινώσεων ινσουλάϊτ
	Άρθρο Γ.5 Προστατευτικό μπασκέτας
	Άρθρο Γ.6 Προστατευτικό ορθοστάτη βόλεϊ
	Άρθρο Γ.7 Αντικατάσταση ξύλινων τεμαχίων (μαδεριών) εξέδρας

	ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 3/4’’ θυσανωτό , σύστημα που επιδέχεται γέμιση
	χαλαζιακής άμμου και κόκκων καουτσούκ
	
	ΙΝΑ : 100 % ίσια πολύκλωνη, μονόχρωμη ίνα, polyethylene, βάρος ίνας 870γρ./μ²,
	U.V.-ανθεκτικότητας, 9.550Dtex,100micron
	Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	4.6 Επιμέτρηση εργασιών
	4.8 Αναθεώρηση τιμών

	Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
	Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
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