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Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
13561
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ
Τηλέφωνο:  +30 2132023613
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@agankam.gov.gr 
Φαξ:  +30 2132023626
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eprocurment.gov.gr

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων-πεζόδρομων
Αριθμός αναφοράς: 192/2017

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233253

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν τη συντήρηση ή την ανακατασκευή πεζοδρομίων
(συμπεριλαμβανομένων των κρασπέδων και ρείθρων αυτών) και πεζοδρόμων καθώς και την κατασκευή ή την
ολοκλήρωση της κατασκευής αυτών, σε διάφορες περιοχές του Δήμου των Αγίων Αναργύρων - Καματερού

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

mailto:meletes@agankam.gov.gr
www.eprocurment.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν τη συντήρηση ή την ανακατασκευή πεζοδρομίων
(συμπεριλαμβανομένων των κρασπέδων και ρείθρων αυτών) και πεζοδρόμων καθώς και την κατασκευή ή την
ολοκλήρωση της κατασκευής αυτών, σε διάφορες περιοχές του Δήμου των Αγίων Αναργύρων - Καματερού

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση
τηςεγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμεναστο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 132 και 147 του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016)

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτόςΦΠΑ,
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οιοποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/02/2018
Τοπική ώρα: 11:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
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Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/02/2018
Τοπική ώρα: 13:30

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:



ΣΥΜΦΩΝΑ με τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

που εγκρίθηκαν με την αριθμό 008/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. 7ΣΘΜΩ62-ΔΗ8)

Αγ.Ανάργυροι, 23-01-2018

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:   Κατασκευή και συντήρηση 
πεζοδρομίων-πεζόδρομων
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   192/2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1483/23-01-18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την  ανάθεση  του  έργου:  «Κατασκευή  και  συντήρηση  πεζοδρομίων-πεζόδρομων»,  με
προϋπολογισμό  403.225,81€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και  αναθεώρηση),  πλέον
Φ.Π.Α. 96.774,19€, δηλαδή συνολικά 500.000,00ΕΥΡΩ.

2.  Ο  Διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής  υπογραφής και  να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16-02-2018 και ώρα 11:30π.μ.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

5.  Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων (8.064,00€)
ευρώ.

6. Χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου και έχει γραφεί στον
Π/Υ ο.ε.2018, με κ.α. 30.7324.0001. 

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

Αγιοι Ανάργυροι, 23 Ιανουαρίου 2018
η Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
1ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
 

ΕΡΓΟ: Κατασκευή  και  συντήρηση
πεζοδρομίων-πεζόδρομων
(Α.Μ. 192/2017)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2
Πόροι Δήμου
Κ.Α. 30.7324.0001

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  
Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

3Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

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

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχοχόχυ  κατασκευής ος τόχυ εοργόχυ:

Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων-πεζόδρομων

Εκτιμώμενης αξίας  403.225,81 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

πόχυ θα διεξαχθειο συομφωνα με: 
α) τις διαταοξεις τόχυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόχυς όχορόχυς τής ς παρόχυοσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 
1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Οδόχος : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τής λ. : 2132023613 ε 617 ε 618 - 625
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πλής ρόχφόχριοες: : ............................................

1.2 Εργόχδόχοτής ς ής ο Κυοριόχς τόχυ Έργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Φόχρεοας κατασκευής ος τόχυ εοργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Πρόχιοσταμεονής  Αρχής ο : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθυονόχυσα ής ο Επιβλεοπόχυσα Υπής ρεσιοα :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6 Αρμόχοδιόχ Τεχνικόχο Συμβόχυολιόχ :…………………………

Εφόχοσόχν  όχι  ανωτεορω  υπής ρεσιοες  μεταστεγασθόχυον  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς  διαδικασιοας  συοναψής ς  ής ο
εκτεολεσής ς τόχυ εοργόχυ, υπόχχρεόχυονται να δής λωοσόχυν αομεσα τα νεοα τόχυς στόχιχειοα στόχυς πρόχσφεορόχντες ής ο
στόχν αναοδόχχόχ.
Εφόχοσόχν  όχι  ανωτεορω  υπής ρεσιοες  ής ο/και  τα  απόχφαινόχομενα  όχοργανα  τόχυ  Φόχρεοα  Κατασκευής ος
καταργής θόχυον,  συγχωνευτόχυον  ής ο με  όχπόχιόχνδής οπόχτε  τρόχοπόχ  μεταβλής θόχυον  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς
διαδικασιοας   συοναψής ς  ής ο εκτεολεσής ς  τόχυ  εοργόχυ,  υπόχχρεόχυονται  να  δής λωοσόχυν  αομεσα,   στόχυς
πρόχσφεορόχντες4 ής ο στόχν αναοδόχχόχ τα στόχιχειοα των υπής ρεσιωον ής ο απόχφαινόχομενων όχργαονων, τα όχπόχιοα
κατα ο τόχν  νόχομόχ  απόχτελόχυον  καθόχλικόχ ο διαοδόχχόχ  των  εν  λόχογω  όχργαονων  πόχυ  υπεισεορχόχνται  στα
δικαιωοματα και υπόχχρεωοσεις τόχυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 2.1. Τα εογγραφα τής ς συομβασής ς καταο τής ν εοννόχια τής ς περιπτ. 14 τής ς παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ 2 τόχυ ν. 
4412/2016, για τόχν παρόχοντα ής λεκτρόχνικόχο διαγωνισμόχο, ειοναι τα ακόχολόχυθα :
α) ής  πρόχκής ορυξής  συομβασής ς όχοπως δής μόχσιευοθής κε στόχ ΚΗΜΔΗΣ5,
β) ής  παρόχυοσα διακής ορυξής ,
γ) τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) τόχ  εοντυπόχ  όχικόχνόχμικής ος  πρόχσφόχραος,  όχοπως  παραογεται  απόχ ο τής ν  ειδικής ο ής λεκτρόχνικής ο φόχορμα  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς,
ε) όχ πρόχυοπόχλόχγισμόχος δής μόχπραοτής σής ς, 
στ) τόχ τιμόχλόχογιόχ δής μόχπραοτής σής ς, 
ζ) ής  ειδικής ο συγγραφής ο υπόχχρεωοσεων,
ής ) ής  τεχνικής ο συγγραφής ο υπόχχρεωοσεων 
θ) τόχ τευοχόχς συμπλής ρωματικωον τεχνικωον πρόχδιαγραφωον,
ι) τόχ υπόχοδειγμα ….6

ια) τόχ τευοχόχς τεχνικής ος περιγραφής ος,
ιβ) ής  τεχνικής ο μελεοτής ,
ιγ)τυχόχον συμπλής ρωματικεος πλής ρόχφόχριοες και διευκρινιοσεις πόχυ θα παρασχεθόχυον απόχο τής ν αναθεοτόχυσα
αρχής ο  επιο όχολων των ανωτεορω
ιδ) ............................7

2.2 Πρόχσφεορεται  ελευοθερής ,  πλής ορής ς,  αομεσής  και  δωρεαον  ής λεκτρόχνικής ο πρόχοσβασής  στα  εογγραφα τής ς
συομβασής ς στόχν  ειδικόχο,  δής μόχοσια  πρόχσβαοσιμόχ,  χωορόχ  τής λεκτρόχνικόχι ο διαγωνισμόχιού  τής ς  πυολής ς
www  .  promitheus  .  gov  .  gr, καθωος και στής ν ιστόχσελιοδα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος (www.agan.gov.gr).

2.3  Εφόχοσόχν εοχόχυν ζής τής θει ο εγκαιορως,  ής οτόχι  εοως και  τής ν  Πεομπτής  08/02/20188  ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο
παρεοχει  σε  όχολόχυς  τόχυς  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  συμμετεοχόχυν  στής  διαδικασιοα  συοναψής ς  συομβασής ς
συμπλής ρωματικεος πλής ρόχφόχριοες σχετικαο με τα εογγραφα τής ς συομβασής ς, τόχ αργόχοτερόχ στις 12/02/20189
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  πρόχσφόχρεος   υπόχβαολλόχνται  απόχ ο τόχυς  ενδιαφερόχμεονόχυς  ής λεκτρόχνικαο,  μεοσω  τής ς
διαδικτυακής ος πυολής ς www      .      promitheus      .      gov      .      gr   τόχυ ΕΣΗΔΗΣ, μεοχρι τής ν καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα και
ωορα  πόχυ  όχριοζεται  στόχ  αορθρόχ  18  τής ς  παρόχυοσας  διακής ορυξής ς,  σε  ής λεκτρόχνικόχ ο φαοκελόχ  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς.
Για τής  συμμετόχχής ο στής ν παρόχυοσα διαδικασιοα  όχι  ενδιαφερόχομενόχι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  απαιτειοται  να
διαθεοτόχυν  ψής φιακής ο υπόχγραφής ο,  χόχρής γόχυομενής  απόχ ο πιστόχπόχιής μεονής  αρχής ο παρόχχής ος  ψής φιακής ος
υπόχγραφής ος  και  να  εγγραφόχυον  στόχ  ής λεκτρόχνικόχ ο συοστής μα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακής ο πυολής 
www.promitheus.gov.gr) ακόχλόχυθωοντας τής  διαδικασιοα εγγραφής ος τόχυ αορθρόχυ 5 παρ. 1.2 εοως 1.4 τής ς
Κόχινής ος Υπόχυργικής ος Απόχοφασής ς με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η εονωσής  όχικόχνόχμικωον φόχρεοων υπόχβαολλει κόχινής ο πρόχσφόχραο, ής  όχπόχιοα υπόχχρεωτικαο υπόχγραοφεται
ψής φιακαο,  ειοτε  απόχ ο όχολόχυς  τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  πόχυ  απόχτελόχυον  τής ν  εονωσής ,  ειοτε  απόχο
εκπρόχοσωπόχ ο τόχυς,  νόχμιομως  εξόχυσιόχδόχτής μεονόχ.  Στής ν  πρόχσφόχραο,  επι ο πόχινής ο απόχορριψής ς  τής ς
πρόχσφόχραος,  πρόχσδιόχριοζεται ής  εοκτασής  και τόχ ειοδόχς τής ς συμμετόχχής ος τόχυ καοθε μεολόχυς τής ς εονωσής ς,
συμπεριλαμβανόχμεονής ς  τής ς  κατανόχμής ος  αμόχιβής ος  μεταξυ ο τόχυς,  καθωος  και  όχ  εκπρόχοσωπόχς/
συντόχνιστής ος αυτής ος.

3.2 Στόχν ής λεκτρόχνικόχο φαοκελόχ πρόχσφόχραος περιεοχόχνται:
(α) εονας (υπόχ)φαοκελόχς με τής ν εονδειξής  κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος».
(β) εονας (υπόχ)φαοκελόχς με τής ν εονδειξής   κΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο».

3.3 Απόχο τόχν πρόχσφεορόχντα σής μαιονόχνται, με χρής οσής  τόχυ σχετικόχυο πεδιοόχυ τόχυ υπόχσυστής οματόχς, καταο τής ν
συονταξής  τής ς πρόχσφόχραος,  τα στόχιχειοα  εκειονα πόχυ εοχόχυν εμπιστευτικόχ ο χαρακτής ορα,  συομφωνα με τα
όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 21 τόχυ ν. 4412/2016. 
Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο, όχ πρόχσφεορων υπόχβαολει στόχν όχικειοόχ (υπόχ)φαοκελόχ σχετικής ο αιτιόχλόχογής σής  με τής 
μόχρφής ο ψής φιακαο υπόχγεγραμμεονόχυ αρχειοόχυ pdf, αναφεορόχντας ρής ταο όχολες τις σχετικεος διαταοξεις νόχομόχυ ής ο
διόχικής τικεος  πραοξεις  πόχυ  επιβαολλόχυν  τής ν  εμπιστευτικόχοτής τα  τής ς  συγκεκριμεονής ς  πλής ρόχφόχριοας,  ως
συνής μμεονόχ τής ς ής λεκτρόχνικής ος τόχυ πρόχσφόχραος.  Δεν χαρακτής ριοζόχνται ως εμπιστευτικεος πλής ρόχφόχριοες
σχετικαο με τις τιμεος μόχναοδόχς, τις πρόχσφερόχομενες πόχσόχοτής τες και τής ν όχικόχνόχμικής ο πρόχσφόχραο.  

3.4  Στής ν  περιοπτωσής  τής ς  υπόχβόχλής ος   στόχιχειοων  με  χρής οσής  μόχρφόχοτυπόχυ  φακεολόχυ  συμπιεσμεονων
ής λεκτρόχνικωον  αρχειοων  (π.χ.  ής λεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ  με  μόχρφής ο εκε),  εκειονα  τα  όχπόχιοα  επιθυμει ο όχ
πρόχσφεορων να χαρακτής ριοσει ως εμπιστευτικαο, συομφωνα με τα ανωτεορω αναφερόχομενα, θα πρεοπει να
τα υπόχβαολλει  ως χωριστα ο ής λεκτρόχνικα ο αρχειοα  με  μόχρφής ο εortable  Document  Format  (εDF)  ής ο ως
χωριστόχ ο ής λεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ  μόχρφόχοτυπόχυ φακεολόχυ  συμπιεσμεονων ής λεκτρόχνικωον  αρχειοων  πόχυ  να
περιλαμβαονει αυταο.

3.5  Ο  χρής οστής ς  ε  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  υπόχβαολλει  τόχυς  ανωτεορω  (υπόχ)φακεολόχυς  μεοσω  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς, όχοπως περιγραοφεται κατωτεορω:

α)Τα  στόχιχειοα  και  δικαιόχλόχγής τικα ο πόχυ  περιλαμβαονόχνται  στόχν  (υπόχ)φαοκελόχ  με  τής ν  εονδειξής 
κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος»  ειοναι τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 24.2 τής ς παρόχυοσας και υπόχβαολλόχνται
απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  ής λεκτρόχνικα ο σε  μόχρφής ο αρχειοόχυ  εortable Document Format (εDF)  και
εφόχοσόχν  εοχόχυν  συνταχθειο/παραχθει ο απόχ ο τόχν  ιοδιόχ,  φεορόχυν  εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο
υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο με χρής οσής  εγκεκριμεονων πιστόχπόχιής τικωον συομφωνα με
τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 τής ς υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β)Εντόχος  τριωον  (3)  εργασιομων ής μερωον  απόχ ο τής ν  ής λεκτρόχνικής ο υπόχβόχλής ο των ως αονω στόχιχειοων  και
δικαιόχλόχγής τικωον πρόχσκόχμιοζεται υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο, σε
εοντυπής  μόχρφής ο και σε σφραγισμεονόχ φαοκελόχ, ής  πρωτόχοτυπής  εγγυής τικής ο επιστόχλής ο συμμετόχχής ος 10.

Επισής μαιονεται  όχοτι  ής  εν  λόχογω υπόχχρεοωσής  δεν ισχυοει  για τις  εγγυής οσεις  ής λεκτρόχνικής ος  εοκδόχσής ς (π.χ.
εγγυής οσεις τόχυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όχι όχπόχιοες φεορόχυν πρόχής γμεονής  ψής φιακής ο υπόχγραφής ο.

γ)Οι πρόχσφεορόχντες συνταοσσόχυν τής ν όχικόχνόχμικής ο τόχυς πρόχσφόχρα ο συμπλής ρωονόχντας τής ν αντιοστόχιχής 
ειδικής ο ής λεκτρόχνικής ο φόχορμα  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  και  επισυναοπτόχντας,  στόχν  ής λεκτρόχνικόχ ο χωορόχ
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κΣυνής μμεονα Ηλεκτρόχνικής ος Πρόχσφόχραος» και στόχν καταο περιοπτωσής  (υπόχ)φαοκελόχ, όχολα τα στόχιχειοα τής ς
πρόχσφόχραος τόχυς σε μόχρφής ο αρχειοόχυ   εortable     Document     Format   (  εDF  ).

δ)Οι  πρόχσφεορόχντες  δυονανται  να  πρόχβαιονόχυν,  μεοσω  των  λειτόχυργιωον  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς,  σε
εκτυοπωσής  ελεογχόχυ  όχμαλόχοτής τας  των  επιμεορόχυς  πόχσόχστωον  εοκπτωσής ς  ανα ο όχμαοδα  εργασιωον,  στής ν
περιοπτωσής  εφαρμόχγής ος τής ς παρ. 2α τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν.4412/2016.

ε)Στής  συνεοχεια,  όχι  πρόχσφεορόχντες  παραογόχυν  απόχ ο τόχ  υπόχσυοστής μα  τα  ής λεκτρόχνικα ο αρχειοα
(κεκτυπωοσεις» των Δικαιόχλόχγής τικωον Συμμετόχχής ος  και τής ς Οικόχνόχμικής ος  Πρόχσφόχραος  τόχυς σε μόχρφής ο
αρχειοόχυ εortable Document Format (εDF)). Τα αρχειοα αυταο υπόχγραοφόχνται απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες με
εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο με  χρής οσής 
εγκεκριμεονων πιστόχπόχιής τικωον συομφωνα με τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 τής ς υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναοπτόχνται στόχυς αντιοστόχιχόχυς (υπόχ)φακεολόχυς τής ς πρόχσφόχραος.  Καταο τής  συστής μικής ο
υπόχβόχλής ο τής ς  πρόχσφόχραος  τόχ  υπόχσυοστής μα  πραγματόχπόχιει ο αυτόχματόχπόχιής μεονόχυς  ελεογχόχυς
επιβεβαιοωσής ς  τής ς  ής λεκτρόχνικής ος  πρόχσφόχραος  σε  σχεοσής  με  τα  παραχθεοντα  ής λεκτρόχνικα ο αρχειοα
(Δικαιόχλόχγής τικα ο Συμμετόχχής ος  και  Οικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο)  και  εφόχοσόχν  όχι  εολεγχόχι  αυτόχι ο απόχβόχυον
επιτυχειος ής  πρόχσφόχραο υπόχβαολλεται  στόχ υπόχσυοστής μα. Διαφόχρετικαο, ής  πρόχσφόχραο δεν υπόχβαολλεται
και τόχ υπόχσυοστής μα ενής μερωονει τόχυς πρόχσφεορόχντες με σχετικόχο μής ονυμα σφαολματόχς στής  διεπαφής ο τόχυ
χρής οστής  των  πρόχσφερόχοντων,  πρόχκειμεονόχυ  όχι  τελευταιοόχι  να  πρόχβόχυον  στις  σχετικεος  ενεοργειες
διόχορθωσής ς.

στ) Εφόχοσόχν τα δικαιόχλόχγής τικαο συμμετόχχής ος και όχι όχικόχνόχμικόχιο όχορόχι δεν εοχόχυν απόχτυπωθειο στόχ συονόχλόχο
τόχυς στις ειδικεος ής λεκτρόχνικεος φόχορμες τόχυ υπόχσυστής οματόχς, όχι πρόχσφεορόχντες επισυναοπτόχυν ψής φιακαο
υπόχγεγραμμεονα τα σχετικαο ής λεκτρόχνικαο αρχειοα, συομφωνα με τόχυς όχορόχυς τής ς  παρόχυοσας διακής ορυξής ς.11

ζ)  Απόχο τόχ υπόχσυοστής μα εκδιοδεται ής λεκτρόχνικής ο απόχοδειξής  υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος, ής  όχπόχιοα απόχστεολλεται
στόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα με μής ονυμα ής λεκτρόχνικόχυο ταχυδρόχμειοόχυ.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οι  πρόχσφεορόχντες  δυονανται  να  ζής τής οσόχυν  τής ν  απόχοσυρσής  υπόχβλής θειοσας  πρόχσφόχραος,  πριν  τής ν
καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος των πρόχσφόχρωον, με εογγραφόχ αιοτής μα τόχυς πρόχς τής ν αναθεοτόχυσα
αρχής ο,  σε  μόχρφής ο ής λεκτρόχνικόχυ ο αρχειοόχυ  εortable Document Format (εDF)  πόχυ  φεορει  εγκεκριμεονής 
πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο με  χρής οσής  εγκεκριμεονων
πιστόχπόχιής τικωον συομφωνα με τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 τής ς υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεοσω
τής ς λειτόχυργικόχοτής τας κΕπικόχινωνιοα» τόχυ υπόχσυστής οματόχς. Πιστόχπόχιής μεονόχς χρής οστής ς τής ς αναθεοτόχυσας
αρχής ος, μεταο απόχο σχετικής ο απόχοφασής  τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, ής  όχπόχιοα απόχδεοχεται τόχ σχετικόχο αιοτής μα
τόχυ πρόχσφεορόχντα, πρόχβαιονει στής ν απόχορριψής  τής ς σχετικής ος ής λεκτρόχνικής ος πρόχσφόχραος στόχ υπόχσυοστής μα
πριν τής ν καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος τής ς πρόχσφόχραος. Κατόχοπιν, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δυοναται
να  υπόχβαολει  εκ  νεοόχυ  πρόχσφόχρα ο μεοσω  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  εοως  τής ν  καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα
υπόχβόχλής ος  των πρόχσφόχρωον.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α)  Μετα ο τής ν  καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα  υπόχβόχλής ος  πρόχσφόχρωον,  όχοπως  όχριοζεται  στόχ  αορθρόχ  18  τής ς
παρόχυοσας,  και  πριν  τής ν  ής λεκτρόχνικής ο απόχσφραογισής ,  η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  στους
προσφέροντες  τον  σχετικό  κατάλογο  συμμετεχόντων,  όπως  αυτός  παράγεται  από  το
υποσύστημα. 
β) Στής  συνεοχεια, τα μεολής  τής ς Επιτρόχπής ος Διαγωνισμόχυο, καταο τής ν ής μερόχμής νιοα και ωορα πόχυ όχριοζεται στόχ
αορθρόχ  18  τής ς  παρόχυοσας,  πρόχβαιονόχυν  σε  ής λεκτρόχνικής ο απόχσφραογισής  τόχυ  υπόχφακεολόχυ
κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος» και τόχυ υπόχφακεολόχυ τΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραού. 
γ) Στόχν ής λεκτρόχνικόχο χωορόχ κΣυνής μμεονα  Ηλεκτρόχνικόχυο Διαγωνισμόχυο», αναρταοται απόχο τής ν Επιτρόχπής ο
Διαγωνισμόχυο όχ σχετικόχος καταολόχγόχς μειόχδόχσιοας,  πρόχκειμεονόχυ να λαοβόχυν γνωοσής  όχι πρόχσφεορόχντες.
δ) Ακόχλόχυοθως, ής  Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο πρόχβαιονει, καταο σειραο μειόχδόχσιοας, σε εολεγχόχ τής ς όχλόχογραφής ς
και αριθμής τικής ος αναγραφής ος των επιμεορόχυς πόχσόχστωον εοκπτωσής ς και τής ς όχμαλής ος μεταξυο τόχυς σχεοσής ς,
βαοσει τής ς παραγωγής ος σχετικόχυο ψής φιακόχυο αρχειοόχυ, μεοσα απόχο τόχ υπόχσυοστής μα. 
Για τής ν εφαρμόχγής ο τόχυ ελεογχόχυ όχμαλόχοτής τας, χρής σιμόχπόχιειοται απόχο τής ν Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο ής  μεοσής 
εοκπτωσής  πρόχσφόχραος (Εμ), συομφωνα με τα όχριζόχομενα στα αορθρα 95 και 98 τόχυ ν. 4412/2016.
ε) Όλες όχι όχικόχνόχμικεος πρόχσφόχρεος, μεταο τις τυχόχον αναγκαιοες διόχρθωοσεις, καταχωριοζόχνται, καταο τής 
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σειραο μειόχδόχσιοας, στόχ πρακτικόχο τής ς επιτρόχπής ος, τόχ όχπόχιοόχ και υπόχγραοφεται απόχο τα μεολής  τής ς.
στ) Στής  συνεοχεια, ής  Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, τής ν ιοδια ής μεορα, ελεογχει τα δικαιόχλόχγής τικαο συμμετόχχής ος
τόχυ αορθρόχυ 24.2 τής ς παρόχυοσας καταο τής  σειραο τής ς μειόχδόχσιοας, αρχιοζόχντας απόχο τόχν πρωοτόχ μειόχδόχοτής . Αν
ής  όχλόχκλής ορωσής  τόχυ ελεογχόχυ αυτόχυο δεν ειοναι δυνατής ο τής ν ιοδια μεορα, λόχογω τόχυ μεγαολόχυ αριθμόχυο των
πρόχσφόχρωον  και  τόχυ ελεογχόχυ των εγγυής τικωον  επιστόχλωον,   ής  διαδικασιοα  συνεχιοζεται  τις  επόχομενες
εργαοσιμες ής μεορες.
ζ) Η Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, πριν τής ν όχλόχκλής ορωσής  τής ς συονταξής ς  τόχυ πρακτικόχυο τής ς, επικόχινωνειο με
τόχυς  εκδόχοτες  πόχυ  αναγραοφόχνται  στις  υπόχβλής θειοσες  εγγυής τικεος  επιστόχλεος,  πρόχκειμεονόχυ  να
διαπιστωοσει τής ν εγκυρόχοτής ταο τόχυς. Αν διαπιστωθειο πλαστόχοτής τα εγγυής τικής ος επιστόχλής ος, όχ υπόχψής οφιόχς
απόχκλειοεται  απόχ ο τόχν διαγωνισμόχο,  υπόχβαολλεται  μής νυτής ορια αναφόχρα ο στόχν αρμόχοδιόχ εισαγγελεοα και
κινειοται διαδικασιοα πειθαρχικής ος διοωξής ς, συομφωνα με τις διαταοξεις των αορθρων 82 και επόχομενα τόχυ ν.
3669/2008.
ής )  Η  περιγραφόχομενής  διαδικασιοα  καταχωρειοται  στόχ  πρακτικόχ ο τής ς  Επιτρόχπής ος  Διαγωνισμόχυ ο ής ο σε
παραορτής μαο τόχυ, πόχυ υπόχγραοφεται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολής  τής ς.
Η Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο όχλόχκλής ρωονει τής  συονταξής  τόχυ σχετικόχυο πρακτικόχυο με τόχ απόχτεολεσμα τής ς
διαδικασιοας, με τόχ όχπόχιοόχ εισής γειοται τής ν αναοθεσής  τής ς συομβασής ς στόχν μειόχδόχοτής  (ής ο τής  ματαιοωσής  τής ς
διαδικασιοας), και υπόχβαολλει στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο τόχ σχετικόχο ής λεκτρόχνικόχο αρχειοόχ, ως τεσωτερικόχού,
μεοσω τής ς λειτόχυργιοας τεπικόχινωνιοαύ τόχυ υπόχσυστής οματόχς, πρόχς εογκρισής  . 12

θ) Στής  συνεοχεια, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο κόχινόχπόχιειο τής ν απόχοφασής  εογκρισής ς τόχυ πρακτικόχυο σε όχολόχυς τόχυς
πρόχσφεορόχντες και παρεοχει πρόχοσβασής  στα υπόχβλής θεοντα στόχιχειοα των λόχιπωον συμμετεχόχοντων. Καταο
τής ς απόχοφασής ς αυτής ος χωρειο εονστασής , καταο τα όχριζόχομενα στής ν παραογραφόχ 4.3 τής ς παρόχυοσής ς.
ι)  Επισής μαιονεται  όχοτι,  σε  περιοπτωσής  πόχυ όχι  πρόχσφόχρεος  εοχόχυν τής ν ιοδια  ακριβωος  τιμής ο (ισόχοτιμες),  ής 
αναθεοτόχυσα αρχής ο επιλεογει τόχν (πρόχσωρινόχο) αναοδόχχόχ με κλής ορωσής  μεταξυο των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
πόχυ υπεοβαλαν  ισόχοτιμες  πρόχσφόχρεος.  Η  κλής ορωσής  γιονεται  ενωοπιόχν  τής ς  Επιτρόχπής ος  Διαγωνισμόχυ ο και
παρόχυσιοα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων πόχυ υπεοβαλαν τις ισόχοτιμες πρόχσφόχρεος, σε ής μεορα και ωορα πόχυ θα
τόχυς γνωστόχπόχιής θειο  μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τεπικόχινωνιοαύ τόχυ υπόχσυστής οματόχς.

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

α) Μεταο τής ν αξιόχλόχογής σής  των πρόχσφόχρωον, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο πρόχσκαλειο, στόχ πλαιοσιόχ τής ς σχετικής ος
ής λεκτρόχνικής ος διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς και μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς κΕπικόχινωνιοας»,
τόχν  πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ  να  υπόχβαολει  εντόχος  πρόχθεσμιοας  ειοκόχσι  (20)  ής μερόχλόχγιακωον  ής μερωον13 τα
πρόχβλεπόχομενα  στις  κειομενες  διαταοξεις  δικαιόχλόχγής τικα ο πρόχσωρινόχυ ο αναδόχοχόχυ  και  τα  απόχδεικτικαο
εογγραφα νόχμιμόχπόχιοής σής ς14.
β)  Τα  δικαιόχλόχγής τικα ο τόχυ  πρόχσωρινόχυ ο αναδόχοχόχυ  υπόχβαολλόχνται  απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα
ής λεκτρόχνικαο, μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς κΕπικόχινωνιοας» στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο.
 γ) Αν δεν υπόχβλής θόχυον τα ως αονω δικαιόχλόχγής τικαο  ής ο υπαορχόχυν ελλειοψεις σε αυταο πόχυ υπόχβλής οθής καν,
παρεοχεται πρόχθεσμιοα στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ να τα υπόχβαολει ής ο να τα συμπλής ρωοσει εντόχος πεοντε (5)
ής μερωον  απόχ ο τής ν  κόχινόχπόχιοής σής  σχετικής ος  ειδόχπόχιοής σής ς  σε  αυτόχον  μεοσω  τής ς  λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς
τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς.  Η  αναθεοτόχυσα  αρχής ο μπόχρει ο να  παρατειονει  τής ν  ως  αονω
πρόχθεσμιοα, εφόχοσόχν αιτιόχλόχγειοται αυτόχο επαρκωος και κατ’ ανωοτατόχ όχοριόχ για δεκαπεοντε (15) επιπλεοόχν
ής μεορες.
Εντόχος  τριωον  (3)  εργασιομων  ής μερωον  απόχ ο τής ν  ής λεκτρόχνικής ο υπόχβόχλής ο των  ως  αονω  στόχιχειοων  και
δικαιόχλόχγής τικωον,  συομφωνα  με  τα  ανωτεορω  υπόχ ο β)  και  γ)  αναφερόχομενα,  πρόχσκόχμιοζόχνται
υπόχχρεωτικα ο απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  στής ν  αναθεοτόχυσα  αρχής ο,  σε  εοντυπής  μόχρφής ο και  σε
σφραγισμεονόχ  φαοκελόχ,  τα  εογγραφα  πόχυ  απαιτειοται  να  πρόχσκόχμισθόχυον  σε  πρωτόχοτυπής  μόχρφής ο,
συομφωνα  με  τις  διαταοξεις  τόχυ  αορθρόχυ  11  παρ.  2  τόχυ  ν.  2690/1999  ''Κωοδικας  Διόχικής τικής ος
Διαδικασιοας'', όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τις διαταοξεις τόχυ αορθρόχυ 1 παρ. 2 τόχυ  ν. 4250/2014.
δ) Αν καταο τόχν εολεγχόχ των παραπαονω δικαιόχλόχγής τικωον διαπιστωθειο όχοτι:
i) τα στόχιχειοα πόχυ δής λωοθής καν με τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΤΕΥΔ), ειοναι ψευδής ο
ής ο ανακριβής ο ής ο
ii)  αν  δεν  υπόχβλής θόχυον  στόχ  πρόχκαθόχρισμεονόχ  χρόχνικόχ ο διαοστής μα  τα  απαιτόχυομενα  πρωτόχοτυπα  ής ο
αντιογραφα, των παραπαονω δικαιόχλόχγής τικωον, ής ο
ii) αν απόχο τα δικαιόχλόχγής τικαο πόχυ πρόχσκόχμιοσθής καν νόχμιομως και εμπρόχθεοσμως, δεν απόχδεικνυοόχνται όχι
όχορόχι και όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχής ος συομφωνα με τα αορθρα 21, 22 και 23 τής ς παρόχυοσας, 15

απόχρριοπτεται ής  πρόχσφόχραο τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ, καταπιοπτει υπεορ τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος ής 
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εγγυοής σής  συμμετόχχής ος  τόχυ και ής  κατακυορωσής  γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε τής ν αμεοσως
επόχομενής  πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικής ο αοπόχψής  πρόχσφόχρα ο βαοσει  τής ς  τιμής ος  τής ρόχυμεονής ς  τής ς
ανωτεορω διαδικασιοας.
Σε περιοπτωσής  εογκαιρής ς και πρόχσής οκόχυσας ενής μεορωσής ς τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος για μεταβόχλεος στις
πρόχυοπόχθεοσεις  τις  όχπόχιοες  όχ  πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς  ειοχε  δής λωοσει  με  τόχ  Τυπόχπόχιής μεονόχ  Έντυπόχ
Υπευοθυνής ς  Δής ολωσής ς  (ΤΕΥΔ)  όχοτι  πλής ρόχι ο και  όχι  όχπόχιοες  επής ολθαν  ής ο για  τις  όχπόχιοες  εολαβε  γνωοσής  όχ
πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς μεταο τής ν δής ολωσής  και μεοχρι τής ν ής μεορα τής ς ειδόχπόχιοής σής ς/πρόχοσκλής σής ς για τής ν
πρόχσκόχομισής  των δικαιόχλόχγής τικωον  κατακυορωσής ς  (όχψιγενειος  μεταβόχλεος),  δεν  καταπιοπτει  υπεορ  τής ς
αναθεοτόχυσας αρχής ος ής  εγγυοής σής  συμμετόχχής ος τόχυ, πόχυ ειοχε πρόχσκόχμισθειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 15 τής ς
παρόχυοσας.
Αν κανεονας απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν υπεοβαλε αλής θής ο ής ο ακριβής ο δής ολωσής , ής ο αν κανεονας απόχο τόχυς
πρόχσφεορόχντες δεν πρόχσκόχμιοζει εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απαιτόχυομενα δικαιόχλόχγής τικαο, ής ο αν κανεονας
απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν απόχδειοξει όχοτι πλής ρόχιο τα κριτής ορια πόχιόχτικής ος επιλόχγής ος τόχυ αορθρόχυ 22, ής 
διαδικασιοα συοναψής ς τής ς συομβασής ς ματαιωονεται.
 Η διαδικασιοα ελεογχόχυ των ως αονω δικαιόχλόχγής τικωον όχλόχκλής ρωονεται με τής  συονταξής  πρακτικόχυο απόχο
τής ν Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, ής  όχπόχιοα, στής  συνεοχεια,   τόχ κόχινόχπόχιειο, μεοσω τής ς κλειτόχυργικόχοτής τας τής ς
κΕπικόχινωνιοας», στής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο για τής  λής οψής  απόχοφασής ς.
Η αναθεοτόχυσα αρχής ο πρόχβαιονει,  μετα ο τής ν εογκρισής  τόχυ ανωτεορω πρακτικόχυο,  στής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς
απόχοφασής ς κατακυορωσής ς, μαζι ο με αντιογραφόχ όχολων των πρακτικωον,  σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις, μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς
κΕπικόχινωνιοας», και επιπλεοόχν αναρταο τα Δικαιόχλόχγής τικαο τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ στόχν χωορόχ κΣυ-
νής μμεονα Ηλεκτρόχνικόχυο Διαγωνισμόχυο».
ε)  Μετα ο τής ν  όχλόχκλής ορωσής  τόχυ  πρόχσυμβατικόχυ ο ελεογχόχυ  απόχ ο τόχ  Ελεγκτικόχ ο Συνεοδριόχ,  εφόχοσόχν
απαιτειοται, συομφωνα με τα αορθρα 35 και 36  τόχυ ν. 4129/201316, όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς, υπόχβαολλει
επικαιρόχπόχιής μεονα  τα  δικαιόχλόχγής τικα ο τόχυ  αορθρόχυ  23.3-23.10  τής ς  παρόχυοσας,  μετα ο απόχ ο σχετικής ο
πρόχοσκλής σής  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος,  μεοσω  τής ς  λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς  τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ
υπόχσυστής οματόχς, πρόχκειμεονόχυ να  διαπιστωθει ο όχοτι δεν εοχόχυν εκλειοψει όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχής ος
τόχυ αορθρόχυ 21,  όχοτι εξακόχλόχυθόχυον να πλής ρόχυονται τα κριτής ορια  επιλόχγής ος τόχυ αορθρόχυ 22 και όχοτι δεν
συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ ιοδιόχυ αορθρόχυ.
Μεοσω  τής ς  λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς  τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  κόχινόχπόχιειοτα  ής  απόχοφασής 
κατακυορωσής ς  στόχν  πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ17.  Με  τής ν  ιοδια  απόχοφασής  καλειοται  όχ  αναοδόχχόχς  όχοπως
πρόχσεολθει  σε  όχρισμεονόχ  τόχοπόχ  και  χρόχονόχ  για  τής ν  υπόχγραφής ο τόχυ  συμφωνής τικόχυο,   θεοτόχνταος  τόχυ  ής 
αναθεοτόχυσα αρχής ο πρόχθεσμιοα πόχυ δεν μπόχρειο να υπερβαιονει τις ειοκόχσι (20) ής μερόχλόχγιακεος ής μεορες απόχο
τής ν κόχινόχπόχιοής σής  ειδικής ος ής λεκτρόχνικής ος πρόχοσκλής σής ς, μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς τΕπικόχινωνιοαςύ
τόχυ υπόχσυστής οματόχς, πρόχσκόχμιοζόχντας, και τής ν απαιτόχυομενής  εγγυής τικής ο επιστόχλής ο καλής ος εκτεολεσής ς. Η
εν λόχογω κόχινόχπόχιοής σής  επιφεορει τα εοννόχμα απόχτελεοσματα τής ς απόχοφασής ς κατακυορωσής ς, συομφωνα με
όχριζόχομενα στής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 105 τόχυ ν.4412/2016.       

Εαον όχ αναοδόχχόχς δεν πρόχσεολθει να υπόχγραοψει τόχ συμφωνής τικόχο, μεοσα στής ν πρόχθεσμιοα πόχυ όχριοζεται
στής ν ειδικής ο πρόχοκλής σής , κής ρυοσσεται εοκπτωτόχς, καταπιοπτει υπεορ τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος ής  εγγυοής σής 
συμμετόχχής ος  τόχυ και ής  κατακυορωσής  γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε τής ν αμεοσως επόχομενής 
πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικής ο αοπόχψής  πρόχσφόχρα ο βαοσει  τιμής ος.  Αν  κανεονας  απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες  δεν  πρόχσεολθει  για  τής ν  υπόχγραφής ο τόχυ  συμφωνής τικόχυο,  ής  διαδικασιοα  συοναψής ς  τής ς
συομβασής ς ματαιωονεται, συομφωνα με τής ν περιοπτωσής   β τής ς παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 106 τόχυ ν.
4412/2016.

4.3 Ενστάσεις18

4.3.1 Ένστασής  καταο πραοξής ς τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος υπόχβαολλεται εντόχος πρόχθεσμιοας πεοντε (5) ής μερωον
απόχο τής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς πρόχσβαλλόχομενής ς πραοξής ς στόχν ενδιαφερόχομενόχ όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα. Η εονστασής 
κατα ο τής ς  διακής ορυξής ς  υπόχβαολλεται  σε  πρόχθεσμιοα  πόχυ  εκτειονεται  μεοχρι  τόχ  ής ομισυ  τόχυ  χρόχνικόχυο
διαστής οματόχς απόχο τής  δής μόχσιοευσής  τής ς διακής ορυξής ς στόχ ΚΗΜΔΗΣ μεοχρι τής ν καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα
υπόχβόχλής ος των πρόχσφόχρωον τόχυ αορθρόχυ 18 τής ς παρόχυοσας, δής λαδής ο εοως και τής ν Δευτεορα 05/02/2018.
Για  τόχν  υπόχλόχγισμόχ ο τής ς  πρόχθεσμιοας  αυτής ος  συνυπόχλόχγιοζόχνται  και  όχι  ής μερόχμής νιοες  τής ς
δής μόχσιοευσής ς και τής ς υπόχβόχλής ος των πρόχσφόχρωον19.

4.3.2 Η εονστασής  υπόχβαολλεται μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς τΕπικόχινωνιοαςύ τόχυ υπόχσυστής οματόχς. Η
αναθεοτόχυσα αρχής ο απόχφασιζει,  συομφωνα με  τα  όχριζόχομενα  και  στόχ  αορθρόχ  221 τόχυ  ν.  4412/2016,
υοστερα απόχο γνωομής  τής ς Επιτρόχπής ος Διαγωνισμόχυο για τις ενσταοσεις τόχυ πρωοτόχυ εδαφιοόχυ τόχυ παρόχοντόχς
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και υοστερα απόχο γνωομής  τόχυ αρμόχοδιόχυ Τεχνικόχυο Συμβόχυλιοόχυ για τις ενσταοσεις τόχυ δευοτερόχυ εδαφιοόχυ
τόχυ παρόχοντόχς, εντόχος πρόχθεσμιοας δεοκα (10) ής μερωον απόχο τής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς εονστασής ς. 
Στής ν περιοπτωσής  τής ς εονστασής ς καταο τής ς διακής ορυξής ς, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο απόχφασιοζει σε καοθε περιο -
πτωσής  πριν τής ν καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος των πρόχσφόχρωον. Με τής ν αοπρακτής  παορόχδόχ των
ανωτεορω πρόχθεσμιωον τεκμαιορεται ής  απόχορριψής  τής ς εονστασής ς. 

4.3.3 Για  τόχ  παραδεκτόχ ο τής ς  αοσκής σής ς εονστασής ς,  απαιτειοται,  με  τής ν  καταοθεσής  τής ς  εονστασής ς,  ής 
καταβόχλής ο παραβόχολόχυ,  υπεορ  τόχυ Δής μόχσιοόχυ,  πόχσόχυ ο  600,00 ευρωο20.  Τόχ παραοβόχλόχ αυτόχ ο απόχτελειο
δής μόχοσιόχ εοσόχδόχ. Τόχ παραοβόχλόχ επιστρεοφεται με πραοξής  τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, αν ής  εονστασής  γιονει
δεκτής ο ής ο μερικωος δεκτής ο απόχο τόχ απόχφασιοζόχν διόχικής τικόχο όχοργανόχ.21 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος
Σχετικαο με τής ν υπόχγραφής ο τής ς συομβασής ς, ισχυοόχυν τα πρόχβλεπόχομενα στής ν παρ. 5 αορθρόχυ 105 και
135 τόχυ ν. 4412/2016.
Τα   εογγραφα τής ς  συομβασής ς   με  βαοσής  τα όχπόχιοα  θα  εκτελεσθει ο τόχ  εοργόχ  ειοναι  τα  αναφερόχομενα
παρακαοτω.  Σε  περιοπτωσής  ασυμφωνιοας  των  περιεχόχμεονων  σε  αυτα ο όχορων,  ής  σειρα ο ισχυοόχς
καθόχριοζεται  ως κατωτεορω. 

1. Τόχ συμφωνής τικόχο.
2. Η παρόχυοσα Διακής ορυξής .
3. Η Οικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο.
4. Τόχ Τιμόχλόχογιόχ Δής μόχπραοτής σής ς 
5. Η Ειδικής ο Συγγραφής ο Υπόχχρεωοσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικής ο Συγγραφής ο Υπόχχρεωοσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεος Πρόχδιαγραφεος και τα 

Παραρτής οματα τόχυς, 
7. Η Τεχνικής ο Περιγραφής ο (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόχυοπόχλόχγισμόχος Δής μόχπραοτής σής ς.
9. Οι εγκεκριμεονες μελεοτες τόχυ εοργόχυ. 
10.  Τόχ εγκεκριμεονόχ Χρόχνόχδιαογραμμα κατασκευής ος τόχυ εοργόχυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς  συνταοσσόχνται  υπόχχρεωτικα ο στής ν  ελλής νικής ο γλωοσσα  και

πρόχαιρετικαο και σε αολλες γλωοσσες, συνόχλικαο ής ο μερικαο. Σε περιοπτωσής  ασυμφωνιοας μεταξυο των
τμής μαοτων των εγγραοφων τής ς συομβασής ς πόχυ εοχόχυν συνταχθει ο σε  περισσσόχοτερες γλωοσσες,
επικρατειο ής  ελλής νικής ο εοκδόχσής . Τυχόχον ενσταοσεις υπόχβαολλόχνται στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα. 

6.2. Οι πρόχσφόχρεος και τα περιλαμβανόχομενα σε αυτεος στόχιχειοα, καθωος και τα απόχδεικτικαο εογγραφα
συνταοσσόχνται  στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα ής ο συνόχδευοόχνται  απόχ ο επιοσής μής  μεταοφρασής ο τόχυς στής ν
ελλής νικής ο γλωοσσα. 

6.3. Στα αλλόχδαπαο δής μόχοσια εογγραφα και δικαιόχλόχγής τικαο εφαρμόχοζεται ής  Συνθής οκής  τής ς Χαογής ς τής ς
5.10.1961, πόχυ κυρωοθής κε με τόχ ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαο τα αλλόχδαπαο ιδιωτικαο εογγραφα
μπόχρόχυον να συνόχδευοόχνται απόχο μεταοφρασής ο τόχυς στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα επικυρωμεονής  ειοτε απόχο
πρόχοσωπόχ αρμόχοδιόχ καταο τις διαταοξεις τής ς εθνικής ος νόχμόχθεσιοας ειοτε απόχο πρόχοσωπόχ καταο νόχομόχ
αρμόχοδιόχ τής ς χωορας στής ν όχπόχιοα εοχει συνταχθει ο τόχ  εογγραφόχ22. Επιοσής ς, γιονόχνται υπόχχρεωτικαο
απόχδεκταο ευκρινής ο φωτόχαντιογραφα εγγραοφων πόχυ εοχόχυν εκδόχθει ο απόχο αλλόχδαπεος αρχεος και
εοχόχυν επικυρωθειο απόχο δικής γόχορόχ, συομφωνα με τα πρόχβλεπόχομενα στής ν παρ. 2 περ.β τόχυ αορθρόχυ
11 τόχυ ν.  2690/1999 τΚωοδικας  Διόχικής τικής ος  Διαδικασιοαςύ,  αντικατασταοθής κε ως αονω με  τόχ
αορθρόχ 1 παρ.2 τόχυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενής μερωτικα ο και  τεχνικα ο φυλλαοδια  και  αολλα  εοντυπα  -εταιρικα ο ής ο μής ε  με  ειδικόχ ο τεχνικόχο
περιεχόχομενόχ  μπόχρόχυον  να  υπόχβαολλόχνται  σε  αολλής  γλωοσσα,  χωριος  να  συνόχδευοόχνται  απόχο
μεταοφρασής  στής ν ελλής νικής ο

6.5. Η  επικόχινωνιοα  με  τής ν  αναθεοτόχυσα  αρχής ο,  καθωος  και  μεταξυ ο αυτής ος  και  τόχυ  αναδόχοχόχυ,  θα
γιονόχνται υπόχχρεωτικαο στής ν ελλής νικής ο γλωοσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1. Για  τής  δής μόχπραοτής σής  τόχυ  εοργόχυ,  τής ν  εκτεολεσής  τής ς  συομβασής ς  και  τής ν  κατασκευής ο τόχυ,

εφαρμόχοζόχνται όχι διαταοξεις των παρακαοτω νόχμόχθετής μαοτων, όχοπως ισχυοόχυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
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- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α’  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,   και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)
«Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 23

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,24

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )25

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Ο  ν.  3310/2005  τΜέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεωνύ  (Α'  30),  όχοπως
τρόχπόχπόχιής οθής κε  με  τόχ  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τής  διασταυορωσής  των  στόχιχειοων  τόχυ
αναδόχοχόχυ με τα στόχιχειοα τόχυ  Ε.Σ.Ρ.,  τόχ π.δ. 82/1996 (Α 66) κΟνομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ής  κόχινής ο
απόχοφασής  των Υπόχυργωον  Αναοπτυξής ς  και  Επικρατειοας  υπ’  αριθμ.  20977/2007 (  Β’  1673 )
σχετικα ο με  τα   ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 26, καθωος και ής  απόχοφασής  τόχυ Υφυπόχυργόχυο Οικόχνόχμιοας και
Οικόχνόχμικωον υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) τΚαθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςύ. 

7.3 Οι διαταοξεις τόχυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  κΚυορωσής  Κωοδικα Φόχορόχυ Πρόχστιθεομενής ς Αξιοας».
7.4 Οι σε εκτεολεσής  των ανωτεορω διαταοξεων εκδόχθειοσες κανόχνιστικεος πραοξεις27,  καθωος και
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λόχιπεος διαταοξεις πόχυ αναφεορόχνται ρής ταο ής ο απόχρρεοόχυν απόχο τα όχριζόχομενα στα συμβατικαο τευοχής 
τής ς  παρόχυοσας  καθωος  και  τόχ  συονόχλόχ  των  διαταοξεων  τόχυ  ασφαλιστικόχυο,  εργατικόχυο,
περιβαλλόχντικόχυο και φόχρόχλόχγικόχυο δικαιοόχυ και γενικόχοτερα καοθε διαοταξής  (Νόχομόχς, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμής νευτικής ο εγκυοκλιόχς  πόχυ  διεοπει  τής ν  αναοθεσής  και  εκτεολεσής  τόχυ  εοργόχυ  τής ς  παρόχυοσας
συομβασής ς, εοστω και αν δεν αναφεορόχνται ρής ταο. 

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

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

8.1. Τόχ εοργόχ χρής ματόχδόχτειοται απόχο τόχν Τακτικόχο Πρόχυοπόχλόχγισμόχο τόχυ Δής ομόχυ (Κ.Α. 30.7324.0001).  28

Τόχ  εοργόχ υπόχοκειται  στις  κρατής οσεις29 πόχυ  πρόχβλεοπόχνται  για  τα  εοργα  αυταο,
περιλαμβανόχμεονής ς  τής ς  κραοτής σής ς  υοψόχυς  0,06%  υπεορ  των  λειτόχυργικωον  αναγκωον  τής ς
Ενιαιοας  Ανεξαορτής τής ς  Αρχής ος  Δής μόχσιοων  Συμβαοσεων,  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  τής ς  κραοτής σής ς  υοψόχυς  0,06%  υπεορ  των  λειτόχυργικωον  αναγκωον  τής ς  Αρχής ος
Εξεοτασής ς  Πρόχδικαστικωον  Πρόχσφυγωον,  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  350  παρ.  3  τόχυ  ν.
4412/2016, καθωος και τής ς κραοτής σής ς 6%0, συομφωνα με τις διαταοξεις τόχυ αορθρόχυ 53 παρ.
7  περ.θ'  τόχυ  ν.4412/2016  και  τής ς  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/όχικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόχοφασής ς τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικα ο εοξόχδα, όχοφελόχς κ.λ.π. τόχυ Αναδόχοχόχυ και όχι επιβαρυονσεις απόχο φόχορόχυς, δασμόχυος
κ.λ.π.  καθόχριοζόχνται  στόχ  αντιοστόχιχόχ  αορθρόχ  τής ς  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυονει  τόχν  Κυοριόχ  τόχυ
Έργόχυ.

8.3. Οι πλής ρωμεος θα γιονόχνται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 152 τόχυ ν. 4412/2016 και τόχ αντιοστόχιχόχ
αορθρόχ τής ς Ε.Σ.Υ. Η πλής ρωμής ο τόχυ εργόχλαβικόχυο τιμής οματόχς θα γιονεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθεοτόχυσα αρχής ο30 μπόχρειο,  κατα ο τής  διαδικασιοα  αξιόχλόχογής σής ς των πρόχσφόχρωον,  να καλεοσει  τόχυς
όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος,  μεοσω  τής ς   λειτόχυργικόχοτής τας  τής ς  ‘’Επικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστής οματόχς  να
συμπλής ρωοσόχυν  ής ο να  διευκρινιοσόχυν τα  εογγραφα  ής ο δικαιόχλόχγής τικα ο πόχυ  εοχόχυν  υπόχβαολει,
συμπεριλαμβανόχμεονής ς και τής ς όχικόχνόχμικής ος τόχυς πρόχσφόχραος, μεοσα σε ευολόχγής  πρόχθεσμιοα, ής  όχπόχιοα δεν
μπόχρειο να ειοναι μικρόχοτερής  απόχο επταο (7) ής μερόχλόχγιακεος ής μεορες απόχο τής ν ής μερόχμής νιοα κόχινόχπόχιοής σής ς σε
αυτόχυος τής ς σχετικής ος πρόχοσκλής σής ς,  συομφωνα με τα ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στις διαταοξεις των αορθρων
102 και 103  τόχυ ν. 4412/2016 και τόχυ αορθρόχυ 13 τής ς υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οπόχιαδής οπόχτε διευκριονισής  ής ο συμπλής ορωσής  πόχυ υπόχβαολλεται απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες ής ο υπόχψής φιοόχυς,
χωριος να εοχει ζής τής θειο απόχο τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο31, δεν λαμβαονεται υπόχοψής .

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  τής ν  παρόχυοσα  διαδικασιοα  εοχει  εκδόχθει ο ής  απόχοφασής  με  αρ.πρωτ.  001/03-01-2018/Ο.Ε.
(Α.Δ.Α.ΩΨΣ4Ω62-ΤΤΣ) για  τής ν  αναολής ψής  υπόχχρεοωσής ς/εογκρισής  δεοσμευσής ς  πιοστωσής ς για  τόχ
όχικόχνόχμικόχο εοτόχς 2018 και με αρ. (217/18) καταχωορής σής  στόχ βιβλιοόχ εγκριοσεων και εντόχλωον πλής ρωμής ος
τής ς  Δ.Ο.Υ. (συμπλής ρωονεται  και  όχ  αριθμόχος  τής ς  απόχοφασής ς  εογκρισής ς  τής ς  πόχλυετόχυος  αναολής ψής ς  σε
περιοπτωσής  πόχυ ής  δαπαονής  εκτειονεται σε περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτής , συομφωνα με τόχ αορθρόχ
4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 ).32
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τιοτλόχς τόχυ εοργόχυ ειοναι: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο πρόχυοπόχλόχγισμόχος δής μόχπραοτής σής ς τόχυ εοργόχυ ανεορχεται σε33  403.225,81€ πλεοόχν φ.π.α. 24%,
δής λαδής ο συνόχλικαο 500.000,00 Ευρωο και αναλυοεται σε:
Δαπαονής  Εργασιωον 294.131,00€
Γενικαο εοξόχδα και Όφελόχς εργόχλαοβόχυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.943,58€
Απρόχοβλεπτα34 (πόχσόχστόχυ ο 15% επι ο τής ς  δαπαονής ς  εργασιωον  και  τόχυ  κόχνδυλιοόχυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.)
52.061,19€,  πόχυ  αναλωονόχνται  συομφωνα  με  τόχυς  όχορόχυς  τόχυ  αορθρόχυ  156  παρ.  3.(α)  τόχυ ν.
4412/2016. 35

Στόχ  ανωτεορω  πόχσόχ ο πρόχβλεοπεται  αναθεωορής σής  στις  τιμεος  πόχσόχυ ο 4.090,04€ συομφωνα με  τόχ
αορθρόχ 153 τόχυ ν. 4412/2016.

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Δής ομόχς Αγιοων Αναργυορων - Καματερόχυο

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Οι  εργασιοες  πόχυ  θα  εκτελεστόχυον  αφόχρόχυον  τής  συντής ορής σής  ής ο τής ν  ανακατασκευής ο πεζόχδρόχμιοων
(συμπεριλαμβανόχμεονων των  κρασπεοδων και ρειοθρων αυτωον) και πεζόχδρόχομων καθωος και τής ν
κατασκευής ο ής ο τής ν όχλόχκλής ορωσής  τής ς κατασκευής ος αυτωον, σε διαοφόχρες  περιόχχεος τόχυ Δής ομόχυ των
Αγιοων Αναργυορων - Καματερόχυο

Επισημαίνεται όχοτι, τόχ φυσικόχο και όχικόχνόχμικόχο αντικειομενόχ των δής μόχπρατόχυομενων εοργων  δεν πρεοπει
να μεταβαολλεται όχυσιωδωος καταο τής  διαορκεια εκτεολεσής ς τής ς συομβασής ς, καταο τα όχριζόχομενα στής ν παρ.
4 τόχυ αορθρόχυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόχοτής τα μεταβόχλής ος υφιοσταται, μόχονόχ υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις των
αορθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεοπεται ής  χρής οσής  των κεπιο εολασσόχν» δαπανωον με τόχυς ακόχολόχυθόχυς όχορόχυς και περιόχρισμόχυος:

 Δεν τρόχπόχπόχιειοται τόχ κβασικόχο σχεοδιόχ» τής ς πρόχκής ορυξής ς, όχυοτε όχι πρόχδιαγραφεος τόχυ εοργόχυ, όχοπως
περιγραοφόχνται στα συμβατικαο τευοχής , όχυοτε καταργειοται όχμαοδα εργασιωον τής ς αρχικής ος συομβασής ς.

 Δεν θιογεται ής  πλής ρόχοτής τα, πόχιόχοτής τα και λειτόχυργικόχοτής τα τόχυ εοργόχυ.

 Δεν χρής σιμόχπόχιειοται για τής ν πλής ρωμής ο νεοων εργασιωον πόχυ δεν υπής ορχαν στής ν αρχικής ο συομβασής .

 Δεν υπερβαιονει ής  δαπαονής  αυτής ο, καταο τόχν τελικόχο εγκεκριμεονόχ Ανακεφαλαιωτικόχο Πιονακα Εργασιωον
τόχυ εοργόχυ,  πόχσόχστόχ ο ειοκόχσι τόχις εκατόχ ο (20%) τής ς συμβατικής ος  δαπαονής ς όχμαοδας εργασιωον  τόχυ
εοργόχυ  όχυοτε,  αθρόχιστικαο,  πόχσόχστόχ ο δεοκα  τόχις  εκατόχ ο (10%)  τής ς  δαπαονής ς  τής ς  αρχικής ος  αξιοας
συομβασής ς χωριος  Φ.Π.Α.,  αναθεωορής σής  τιμωον  και  απρόχοβλεπτες δαπαονες.  Στής ν αθρόχιστικής ο αυτής ο
ανακεφαλαιοωσής  λαμβαονόχνται υπόχοψής  μόχονόχ όχι μεταφόχρεος δαπαονής ς απόχο μιοα όχμαοδα εργασιωον σε
αολλής .
Τα  πόχσα ο πόχυ  εξόχικόχνόχμόχυονται,  εφόχοσόχν  υπερβαιονόχυν  τα  ανωτεορω  όχορια  (20%  ής ο και  10%),
μειωονόχυν ισόχοπόχσα τής  δαπαονής  τής ς αξιοας συομβασής ς χωριος Φ.Π.Α., αναθεωρής οσεις και απρόχοβλεπτες
δαπαονες. Για τής  χρής οσής  των κεπιο εολασσόχν δαπανωον» απαιτειοται σε καοθε περιοπτωσής  ής  συομφωνής 
γνωομής  τόχυ  Τεχνικόχυο Συμβόχυλιοόχυ,  υοστερα  απόχ ο εισής ογής σής  τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοής σής ς.
Ο πρόχυοπόχλόχγισμόχος των εοργων στα όχπόχιοα εφαρμόχοζεται ής  παραογραφόχς αυτής ο αναλυοεται σε Ομαοδες
Εργασιωον, όχι όχπόχιοες συντιοθενται απόχο εργασιοες πόχυ υπαογόχνται σε ενιαιοα υπόχσυονόχλα τόχυ τεχνικόχυο
αντικειμεονόχυ των εοργων, εοχόχυν παρόχομόχιόχ τρόχοπόχ κατασκευής ος και επιδεοχόχνται τόχ ιοδιόχ πόχσόχστόχο
εοκπτωσής ς στις τιμεος μόχναοδας τόχυς. Με απόχοφασής  τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον  και  Μεταφόχρωον, ής 
όχπόχιοα μεταο τής ν εοκδόχσής ο τής ς θα εοχει εφαρμόχγής ο σε όχολα τα ως αονω εοργα, πρόχσδιόχριοζόχνται όχι όχμαοδες
εργασιωον αναο κατής γόχριοα εοργων.
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Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόχλικής ο πρόχθεσμιοα εκτεολεσής ς τόχυ εοργόχυ, όχριοζεται σε  δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
απόχο τής ν ής μεορα υπόχγραφής ος τής ς συομβασής ς36. 
Οι απόχκλειστικεος και ενδεικτικεος τμής ματικεος πρόχθεσμιοες   τόχυ εοργόχυ αναφεορόχνται στής ν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλόχγής ο τόχυ Αναδόχοχόχυ, θα γιονει συομφωνα με τής ν κανόχικτής ο διαδικασιοα» τόχυ αορθρόχυ

27 τόχυ ν. 4412/2016 και υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις τόχυ νόχομόχυ αυτόχυο.
 13.2 Η όχικόχνόχμικής ο πρόχσφόχραο των διαγωνιζόχμεονων, θα συνταχθειο και υπόχβλής θειο συομφωνα

με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 95 παρ. 2.(α) τόχυ ν. 4412/2016 . 
13.3 Καοθε πρόχσφεορων μπόχρειο να υπόχβαολει μόχονόχ μιοα πρόχσφόχραο. 37

13.4 Δεν επιτρεοπεται ής  υπόχβόχλής ο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον.38

13.5 Δε γιονόχνται δεκτεος πρόχσφόχρεος για μεορόχς τόχυ αντικειμεονόχυ τής ς συομβασής ς.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτής οριόχ  για  τής ν  αναοθεσής  τής ς  συομβασής ς  ειοναι  ής  πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικής ο αοπόχψής 
πρόχσφόχραο μόχονόχ βαοσει τιμής ος (χαμής λόχοτερής  τιμής ο).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για τής ν συμμετόχχής ο στόχν διαγωνισμόχο απαιτειοται ής  καταοθεσής  απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες
όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος, καταο τόχυς όχορόχυς τής ς παρ. 1 α) τόχυ αορθρόχυ 72  τόχυ ν. 4412/2016,
εγγυής τικής ος  επιστόχλής ος  συμμετόχχής ος,  πόχυ  ανεορχεται  στόχ  πόχσόχ ο των  όχκτω ο χιλιαοδων
εξής οντα τεσσαορων ευρωο (8.064 ,00€). 39

Στής ν περιοπτωσής  εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, ής  εγγυοής σής  συμμετόχχής ος περιλαμβαονει
και τόχν όχορόχ όχοτι ής  εγγυοής σής  καλυοπτει τις υπόχχρεωοσεις όχολων των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
πόχυ συμμετεοχόχυν στής ν εονωσής .

15.2 Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος συμμετόχχής ος περιλαμβαονόχυν, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 72 παρ. 4
τόχυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαοχιστόχν τα ακόχολόχυθα στόχιχειοα : 
α) τής ν ής μερόχμής νιοα εοκδόχσής ς, 
β) τόχν εκδόχοτής , 
γ)  τόχν  κυοριόχ  τόχυ  εοργόχυ  ής ο τόχ  φόχρεοα  κατασκευής ος  τόχυ  εοργόχυ  πρόχς  τόχν  όχπόχιοόχ
απευθυονόχνται, 
δ) τόχν αριθμόχο τής ς εγγυοής σής ς, 
ε) τόχ πόχσόχο πόχυ καλυοπτει ής  εγγυοής σής , 
στ) τής ν πλής ορής  επωνυμιοα, τόχν Α.Φ.Μ. και τής  διευοθυνσής  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα υπεορ
τόχυ  όχπόχιοόχυ  εκδιοδεται  ής  εγγυοής σής  (στής ν  περιοπτωσής  εονωσής ς  αναγραοφόχνται  όχολα  τα
παραπαονω για καοθε μεολόχς τής ς εονωσής ς), 
ζ)  τόχυς  όχορόχυς  όχοτι:  αα)  ής  εγγυοής σής  παρεοχεται  ανεοκκλής τα  και  ανεπιφυολακτα,  όχ  δε
εκδόχοτής ς παραιτειοται τόχυ δικαιωοματόχς τής ς διαιρεοσεως και τής ς διζής οσεως, και ββ) όχοτι σε
περιοπτωσής  καταοπτωσής ς  αυτής ος,  τόχ  πόχσόχ ο τής ς  καταοπτωσής ς  υπόχοκειται  στόχ  εκαοστόχτε
ισχυοόχν τεολόχς χαρτόχσής ομόχυ, 
ής )  τα  στόχιχειοα  τής ς  διακής ορυξής ς  (αριθμόχος,  εοτόχς,  τιοτλόχς  εοργόχυ)  και  τής ν  καταλής κτικής ο
ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος πρόχσφόχρωον, 
θ) τής ν ής μερόχμής νιοα λής οξής ς ής ο τόχν χρόχονόχ ισχυοόχς τής ς εγγυοής σής ς, 
ι) τής ν αναολής ψής  υπόχχρεοωσής ς απόχο τόχν εκδόχοτής  τής ς εγγυοής σής ς να καταβαολει τόχ πόχσόχο τής ς
εγγυοής σής ς όχλικαο ής ο μερικαο εντόχος πεοντε (5) ής μερωον μεταο απόχο απλής ο εογγραφής  ειδόχπόχιοής σής 
εκειονόχυ πρόχς τόχν όχπόχιοόχ απευθυονεται. 
(Στόχ σής μειοόχ αυτόχο γιονεται παραπόχμπής ο στα σχετικαο υπόχδειογματα, εφόχοσόχν υπαορχόχυν).

15.3 Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος πρεοπει να ισχυοει τόχυλαοχιστόχν για τριαοντα (30) ής μερόχλόχγιακεος
ής μεορες μεταο τής  λής οξής  τόχυ χρόχονόχυ ισχυοόχς τής ς πρόχσφόχραος τόχυ αορθρόχυ 19 τής ς παρόχυοσας,
ής οτόχι  μεοχρι  και  16/12/2018,  αολλως ής  πρόχσφόχρα ο απόχρριοπτεται.  Η αναθεοτόχυσα αρχής ο
μπόχρειο,  πριν τής  λής οξής  τής ς πρόχσφόχραος,  να ζής ταο απόχ ο τόχν πρόχσφεορόχντα να παρατειονει,
πριν τής  λής οξής  τόχυς, τής  διαορκεια ισχυοόχς τής ς πρόχσφόχραος και τής ς εγγυοής σής ς συμμετόχχής ος.

15.4 Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος καταπιοπτει,  υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, μεταο απόχο γνωομής  τόχυ
Τεχνικόχυο Συμβόχυλιοόχυ αν όχ πρόχσφεορων απόχσυορει τής ν πρόχσφόχραο τόχυ καταο τής  διαορκεια
ισχυοόχς  αυτής ος  και  στις  περιπτωοσεις  τόχυ  αορθρόχυ  4.2  τής ς  παρόχυοσας.
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Η  εονστασής  τόχυ  αναδόχοχόχυ  κατα ο τής ς  απόχφαοσεως  δεν  αναστεολλει  τής ν  ειοσπραξής  τόχυ
πόχσόχυο τής ς εγγυής οσεως.

15.5 Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος επιστρεοφεται στόχν αναοδόχχόχ με τής ν πρόχσκόχομισής  τής ς εγγυοής σής ς
καλής ος εκτεολεσής ς.
Η εγγυοής σής  συμμετόχχής ος  επιστρεοφεται  στόχυς λόχιπόχυος  πρόχσφεορόχντες,  συομφωνα με τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 72 τόχυ ν. 4412/2016 40.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)41

16.1 ΔΕΝ42  πρόχβλεοπεται ής  χόχρής ογής σής  πρόχκαταβόχλής ος στόχν Αναοδόχχόχ.43

16.2 ΔΕΝ πρόχβλεοπεται  ής  πλής ρωμής ο πριμ στής ν παρόχυοσα συομβασής  

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για τής ν υπόχγραφής ο τής ς συομβασής ς απαιτειοται ής  παρόχχής ο εγγυοής σής ς καλής ος εκτεολεσής ς, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 72 παρ. 1 β) τόχυ ν.4412/2016, τόχ υοψόχς τής ς όχπόχιοας καθόχριοζεται σε πόχσόχστόχο  5%  επιο
τής ς αξιοας τής ς συομβασής ς, χωριος Φ.Π.Α. και κατατιοθεται πριν ής ο καταο τής ν υπόχγραφής ο τής ς συομβασής ς.
Η εγγυοής σής  καλής ος  εκτεολεσής ς καταπιοπτει  στής ν περιοπτωσής  παραοβασής ς των όχορων τής ς συομβασής ς,
όχοπως αυτής ο ειδικόχοτερα όχριοζει.

Σε  περιοπτωσής  τρόχπόχπόχιοής σής ς  τής ς  συομβασής ς  κατα ο τόχ  αορθρόχ  132  ν.  4412/2016,  ής  όχπόχιοα
συνεπαογεται αυοξής σής  τής ς συμβατικής ος  αξιοας,  όχ αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεονόχς να καταθεοσει πριν
τής ν τρόχπόχπόχιοής σής , συμπλής ρωματικής ο εγγυοής σής  τόχ υοψόχς τής ς όχπόχιοας ανεορχεται σε πόχσόχστόχο 5% επιο
τόχυ πόχσόχυο τής ς αυοξής σής ς χωριος ΦΠΑ.

Η  εγγυοής σής  καλής ος  εκτεολεσής ς  τής ς  συομβασής ς  καλυοπτει  συνόχλικα ο και  χωριος  διακριοσεις  τής ν
εφαρμόχγής ο όχολων  των  όχορων  τής ς  συομβασής ς  και  καοθε  απαιοτής σής  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  ής ο τόχυ
κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ εοναντι τόχυ αναδόχοχόχυ.

Η εγγυοής σής  καλής ος εκτεολεσής ς καταπιοπτει υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, με αιτιόχλόχγής μεονής  απόχοφασής 
τόχυ Πρόχιοσταμεονόχυ τής ς Διευθυονόχυσας Υπής ρεσιοας,  ιδιοως μετα ο τής ν όχριστικόχπόχιοής σής  τής ς εοκπτωσής ς
τόχυ αναδόχοχόχυ. Η εονστασής  τόχυ αναδόχοχόχυ καταο τής ς απόχφαοσεως δεν αναστεολλει τής ν ειοσπραξής  τόχυ
πόχσόχυο τής ς εγγυής οσεως.

Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος καλής ος εκτεολεσής ς περιλαμβαονόχυν κατ’ ελαοχιστόχν τα αναφερόχομενα στής ν
παραογραφόχ  15.2  τής ς  παρόχυοσας  και  επιπρόχοσθετα,  τόχν  αριθμόχ ο και  τόχν  τιοτλόχ  τής ς  σχετικής ος
συομβασής ς . 

17.2 Εγγυοής σής  καλής ος λειτόχυργιοας 
..........................................44

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος των αορθρων 15, 16 και 17 εκδιοδόχνται απόχο πιστωτικαο ιδρυοματα πόχυ

λειτόχυργόχυον νόχομιμα στα κραοτής - μεολής  τής ς Ενωσής ς ής ο τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ ής ο στα
κραοτής -μεορής  τής ς ΣΔΣ και εοχόχυν, συομφωνα με τις ισχυοόχυσες διαταοξεις, τόχ δικαιοωμα αυτόχο. Μπόχρόχυον,
επιοσής ς,  να  εκδιοδόχνται  απόχ ο τόχ  Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ής ο να  παρεοχόχνται  με  γραμμαοτιόχ  τόχυ  Ταμειοόχυ
Παρακαταθής κωον και Δανειοων, με παρακαταοθεσής  σε αυτόχο τόχυ αντιοστόχιχόχυ χρής ματικόχυο πόχσόχυο. 45 

 Αν  συσταθει ο παρακαταθής οκής  με  γραμμαοτιόχ  παρακαταοθεσής ς  χρεόχγραοφων  στόχ  Ταμειοόχ
Παρακαταθής κωον  και  Δανειοων,  τα τόχκόχμεριοδια  ής ο μεριοσματα πόχυ λής ογόχυν κατα ο τής  διαορκεια  τής ς
εγγυοής σής ς επιστρεοφόχνται μεταο τής  λής οξής  τόχυς στόχν υπεορ όχυ ής  εγγυοής σής  όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα.

17.Α.2 Οι εγγυής τικεος επιστόχλεος εκδιοδόχνται κατ’ επιλόχγής ο τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα/ αναδόχοχόχυ απόχο
εοναν ής ο περισσόχοτερόχυς εκδόχοτες τής ς παραπαονω παραγραοφόχυ,   ανεξαρτής οτως τόχυ υοψόχυς των.  

Εαον ής  εγγυοής σής  εκδόχθειο απόχο αλλόχδαπόχο πιστωτικόχο ιοδρυμα μπόχρειο να συνταχθειο σε μιοα απόχο τις επιοσής μες
γλωοσσες τής ς Ευρωπαιοκής ος Ένωσής ς, αλλαο θα συνόχδευοεται απαραιοτής τα απόχο μεταοφρασής  στής ν ελλής νικής ο 
γλωοσσα, συομφωνα και με τα ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 6.3. τής ς παρόχυοσας.
Η  αναθεοτόχυσα  αρχής ο επικόχινωνει ο με  τόχυς  φόχρειος  πόχυ  φεορόχνται  να  εοχόχυν  εκδωοσει  τις  εγγυής τικεος
επιστόχλεος, πρόχκειμεονόχυ να διαπιστωοσει τής ν εγκυρόχοτής ταο τόχυς46. 
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία       και  ώ  ρ  α  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής των  πρόχσφόχρωον47 όχριοζεται  ής 
16/02/2018, ής μεορα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η
26/02/2018, ημέρα Δευτεορα και ώρα 13:30π.μ.48

Αν,  για  λόχογόχυς  ανωτεορας  βιοας ής ο για  τεχνικόχυος  λόχογόχυς  δεν  διενεργής θει ο ής  απόχσφραογισής  κατα ο τής ν
όχρισθειοσα ής μεορα ής ο αν μεοχρι τής  μεορα αυτής ο δεν εοχει υπόχβλής θειο καμιοα πρόχσφόχραο, ής  απόχσφραογισής  και ής 
καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα  αντιοστόχιχα  μετατιοθενται  σε  όχπόχιαδής οπόχτε  αολλής  ής μεορα,  με  απόχοφασής  τής ς
αναθεοτόχυσας  αρχής ος.  Η  απόχοφασής  αυτής ο κόχινόχπόχιειοται  στόχυς  πρόχσφεορόχντες, μεοσω  τής ς
λειτόχυργικόχοτής τας τΕπικόχινωνιοαύ,  πεοντε (5) τόχυλαοχιστόχν εργαοσιμες ής μεορες πριν τής  νεοα ής μερόχμής νιοα,
και αναρταοται στόχ ΚΗΜΔΗΣ, στής ν ιστόχσελιοδα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, εφόχοσόχν διαθεοτει, καθωος και
στόχν  ειδικόχο,  δής μόχοσια  πρόχσβαοσιμόχ,  χωορόχ  τής λεκτρόχνικόχι ο διαγωνισμόχιού  τής ς  πυολής ς
www.promitheus.gov.gr   τόχυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στής  νεοα  αυτής ο ής μερόχμής νιοα  δεν  καταστει ο δυνατής ο ής 
απόχσφραογισής  των πρόχσφόχρωον ής ο δεν υπόχβλής θόχυον πρόχσφόχρεος, μπόχρειο να όχρισθειο και νεοα ής μερόχμής νιοα,
εφαρμόχζόχμεονων καταο τα λόχιπαο των διαταοξεων των δυοόχ πρόχής γόχυομενων εδαφιοων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καοθε υπόχβαλλόχομενής  πρόχσφόχραο δεσμευοει τόχν συμμετεοχόχντα στόχν διαγωνισμόχο καταο τής  διαοταξής  τόχυ
αορθρόχυ  97  τόχυ  ν.  4412/2016,  για  διαοστής μα  εννεοα  (9) μής νωον49,  απόχ ο τής ν  ής μερόχμής νιοα  λής οξής ς  τής ς
πρόχθεσμιοας υπόχβόχλής ος των πρόχσφόχρωον.
Η αναθεοτόχυσα αρχής ο μπόχρειο,  πριν τής  λής οξής  τόχυ χρόχονόχυ ισχυοόχς τής ς πρόχσφόχραος,  να ζής ταο απόχο τόχυς
πρόχσφεορόχντες  να  παρατειονόχυν  τής  διαορκεια  ισχυοόχς  τής ς  πρόχσφόχραος  τόχυς  και  τής ς  εγγυοής σής ς
συμμετόχχής ος.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1.  Η  πρόχκής ορυξής  συομβασής ς  50 και  ής  παρόχυοσα  Διακής ορυξής  δής μόχσιευοθής κε  στόχ  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ
18εROC002577874 και 18εROC002577908).

2.  Η  Διακής ορυξής  αναρταοται  και  στής ν  ιστόχσελιοδα  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  (www.agan.gov.gr),
συομφωνα με τόχ αορθρόχ 2 τής ς παρόχυοσας.

3. Περιολής ψής  τής ς  παρόχυοσας  Διακής ορυξής ς  δής μόχσιευοεται  στόχν  Ελλής νικόχ ο Τυοπόχ 51,  συομφωνα  με  τόχ
αορθρόχ 66 ν. 4412/2016 και αναρταοται στόχ πρόχογραμμα τΔιαυογειαύ diavgeia.gov.gr., 

Τα  εοξόχδα  των  εκ  τής ς  κειομενής ς  νόχμόχθεσιοας  απαραιοτής των  δής μόχσιευοσεων  τής ς  πρόχκής ορυξής ς  τής ς
δής μόχπρασιοας στής ν όχπόχιοα αναδειοχθής κε αναοδόχχόχς, βαρυονόχυν τόχν ιοδιόχ και εισπραοττόχνται με τόχν πρωοτόχ
λόχγαριασμόχο πλής ρωμής ος τόχυ εοργόχυ.  Τα εοξόχδα δής μόχσιευοσεων των τυχόχον πρόχής γόχυομενων διαγωνισμωον
για  τής ν  αναοθεσής  τόχυ  ιοδιόχυ  εοργόχυ,  καθωος  και  τα  εοξόχδα  των  μής  απαραιοτής των  εκ  τόχυ  νόχομόχυ
δής μόχσιευοσεων βαρυονόχυν τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο και καταβαολλόχνται απόχο τις πιστωοσεις τόχυ εοργόχυ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συομβασής  ανατιοθεται βαοσει τόχυ κριτής ριοόχυ τόχυ αορθρόχυ 14 τής ς παρόχυοσας, σε πρόχσφεορόχντα όχ όχπόχιοόχς
δεν απόχκλειοεται απόχο τής  συμμετόχχής ο βαοσει τής ς παρ. Α τόχυ αορθρόχυ 22 τής ς παρόχυοσας και πλής ρόχι ο τα
κριτής ορια επιλόχγής ος των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόχυ αορθρόχυ 22 τής ς παρόχυοσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.1 Δικαιοωμα  συμμετόχχής ος  εοχόχυν  φυσικα ο ής ο νόχμικα ο πρόχοσωπα,  ής ο ενωοσεις  αυτωον52 πόχυ
δραστής ριόχπόχιόχυονται  σε εοργα κατής γόχριοας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ής ο ΟΔΟΠΟΙΙ Α 53 και πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονα
σε:
α) σε κραοτόχς-μεολόχς τής ς Ένωσής ς,
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β) σε κραοτόχς-μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τής  ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ ής  υπόχο αναοθεσής  δής μόχοσια
συομβασής  καλυοπτεται απόχο τα Παραρτής οματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεος σής μειωοσεις τόχυ σχετικόχυο με
τής ν Ένωσής  Πρόχσαρτής οματόχς κ τής ς ως αονω Συμφωνιοας, καθωος και
δ)  σε  τριοτες  χωορες πόχυ δεν εμπιοπτόχυν στής ν περιοπτωσής  γ΄  τής ς παρόχυοσας παραγραοφόχυ και  εοχόχυν
συναοψει διμερειος ής ο πόχλυμερειος συμφωνιοες με τής ν Ένωσής  σε θεοματα διαδικασιωον αναοθεσής ς δής μόχσιοων
συμβαοσεων.
21.2 Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας συμμετεοχει ειοτε μεμόχνωμεονα ειοτε ως μεολόχς εονωσής ς.54,

21.3 Οι ενωοσεις όχικόχνόχμικωον φόχρεοων συμμετεοχόχυν υπόχο τόχυς όχορόχυς των παρ. 2, 3 και 4 τόχυ αορθρόχυ 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόχυ αορθρόχυ 76  τόχυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειοται απόχο τις εν λόχογω ενωοσεις να περιβλής θόχυον συγκεκριμεονής  νόχμικής ο μόχρφής ο για τής ν υπόχβόχλής ο
πρόχσφόχραος.  Σε περιοπτωσής  πόχυ ής  εονωσής  αναδειχθει ο αναοδόχχόχς ής  νόχμικής ο τής ς  μόχρφής ο πρεοπει να ειοναι
τεοτόχια πόχυ να εξασφαλιοζεται ής  υοπαρξής  ενόχος και μόχναδικόχυο φόχρόχλόχγικόχυο μής τρωοόχυ για τής ν εονωσής  (π.χ.
κόχινόχπραξιοα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
Οι  μεμόχνωμεονόχι  πρόχσφεορόχντες  πρεοπει  να  ικανόχπόχιόχυον  όχολα  τα  κριτής ορια  πόχιόχτικής ος  επιλόχγής ος.  Στής ν
περιοπτωσής  εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, ής  πλής ορωσής  των απαιτής οσεων τόχυ αορθρόχυ 22 Α και Β πρεοπει
να ικανόχπόχιειοται απόχο καοθε μεολόχς τής ς εονωσής ς. 
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καοθε  πρόχσφεορων  αποκλείεται απόχ ο τής  συμμετόχχής ο σε  διαδικασιοα  συοναψής ς  συομβασής ς,  εφόχοσόχν
συντρεοχει στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ (αν πρόχοκειται για μεμόχνωμεονόχ φυσικόχο ής ο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ) ής ο σε εονα απόχο
τα μεολής  τόχυ (αν πρόχοκειται περιο εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων) εονας απόχο τόχυς λόχογόχυς των παρακαοτω
περιπτωοσεων:

22.A.1. Όταν  υπαορχει  εις  βαορόχς  τόχυ  αμεταοκλής τής 55 καταδικαστικής ο απόχοφασής  για  εοναν  απόχ ο τόχυς
ακόχολόχυθόχυς λόχογόχυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όχοπως αυτής ο όχριοζεται στόχ αορθρόχ 2 τής ς απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ
2008/841/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς 24ής ς Οκτωβριοόχυ 2008, για τής ν καταπόχλεομής σής  τόχυ όχργανωμεονόχυ
εγκλής οματόχς(ΕΕ L 300 τής ς 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όχοπως όχριοζεται στόχ αορθρόχ 3 τής ς συομβασής ς περι ο τής ς καταπόχλεομής σής ς τής ς διαφθόχραος
στής ν όχπόχιοα ενεοχόχνται υπαολλής λόχι των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτής οτων ής ο των κρατωον-μελωον τής ς Ένωσής ς (ΕΕ
C  195  τής ς  25.6.1997,  σ.  1)  και  στής ν  παραογραφόχ  1  τόχυ  αορθρόχυ  2  τής ς  απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ
2003/568/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς 22ας Ιόχυλιοόχυ 2003, για τής ν καταπόχλεομής σής  τής ς δωρόχδόχκιοας στόχν
ιδιωτικόχο τόχμεοα (ΕΕ L 192 τής ς 31.7.2003, σ. 54), καθωος και όχοπως όχριοζεται στής ν κειομενής  νόχμόχθεσιοα ής ο
στόχ εθνικόχο διοκαιόχ τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα,

γ) απάτη, καταο τής ν εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 1 τής ς συομβασής ς σχετικαο με τής ν πρόχστασιοα των όχικόχνόχμικωον
συμφερόχοντων των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτής οτων (ΕΕ C 316 τής ς 27.11.1995, σ. 48), ής  όχπόχιοα κυρωοθής κε με
τόχ ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόχμόχκρατικεος δραστής ριόχοτής τες, όχοπως
όχριοζόχνται, αντιστόχιοχως, στα αορθρα 1 και 3 τής ς απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ 2002/475/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς
13ής ς Ιόχυνιοόχυ 2002, για τής ν καταπόχλεομής σής  τής ς τρόχμόχκρατιοας (ΕΕ L 164 τής ς 22.6.2002, σ. 3) ής ο ής θικής ο
αυτόχυργιοα ής ο συνεοργεια ής ο απόχοπειρα διαοπραξής ς εγκλής οματόχς, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 4 αυτής ος,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ής ο χρής ματόχδόχοτής σής  τής ς τρόχμόχκρατιοας,
όχοπως αυτεος όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 1 τής ς Οδής γιοας 2005/60/ΕΚ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ
Συμβόχυλιοόχυ  τής ς  26ής ς  Οκτωβριοόχυ  2005,  σχετικα ο με  τής ν  πρόχολής ψής  τής ς  χρής σιμόχπόχιοής σής ς  τόχυ
χρής ματόχπιστωτικόχυο συστής οματόχς για τής  νόχμιμόχπόχιοής σής  εσόχοδων απόχο παραονόχμες δραστής ριόχοτής τες και τής 
χρής ματόχδόχοτής σής  τής ς τρόχμόχκρατιοας (ΕΕ L 309 τής ς 25.11.2005, σ.  15), ής  όχπόχιοα ενσωματωοθής κε στής ν
εθνικής ο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 2 τής ς
Οδής γιοας 2011/36/ΕΕ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ Συμβόχυλιοόχυ τής ς 5ής ς Απριλιοόχυ 2011, για
τής ν πρόχολής ψής  και τής ν καταπόχλεομής σής  τής ς εμπόχριοας ανθρωοπων και για τής ν πρόχστασιοα των θυμαοτων
τής ς, καθωος και για τής ν αντικαταοστασής  τής ς απόχοφασής ς-πλαιοσιόχ 2002/629/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ (ΕΕ L
101 τής ς 15.4.2011, σ. 1), ής  όχπόχιοα ενσωματωοθής κε στής ν εθνικής ο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας απόχκλειοεται επιοσής ς όχοταν τόχ πρόχοσωπόχ εις βαορόχς τόχυ όχπόχιοόχυ εκδόχοθής κε   αμε-
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ταοκλής τής  καταδικαστικής ο απόχοφασής  ειοναι μεολόχς τόχυ διόχικής τικόχυο, διευθυντικόχυο ής ο επόχπτικόχυο όχργαονόχυ
τόχυ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα ής ο εοχει εξόχυσιοα εκπρόχσωοπής σής ς, λής οψής ς απόχφαοσεων ής ο ελεογχόχυ σε αυτόχο.

Στις περιπτωοσεις εταιρειωον περιόχρισμεονής ς ευθυονής ς (Ε.Π.Ε.), πρόχσωπικωον εταιρειωον ( Ο.Ε., Ε.Ε. ) και
Ιδιωτικωον  Κεφαλαιόχυχικωον  Εταιρειωον  (Ι.Κ.Ε.),  ής  υπόχχρεοωσής  τόχυ  πρόχής γόχυομενόχυ  εδαφιοόχυ,  αφόχραο
τόχυς διαχειριστεος.

Στις περιπτωοσεις ανωνυομων εταιρειωον (Α.Ε.), ής  υπόχχρεοωσής  τόχυ πρόχής γόχυομενόχυ εδαφιοόχυ  αφόχραο  τόχν
Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ, καθωος και όχολα τα μεολής  τόχυ Διόχικής τικόχυο Συμβόχυλιοόχυ.

Στις περιπτωοσεις των συνεταιρισμωον, ής  εν λόχογω υπόχχρεοωσής  αφόχραο τα μεολής  τόχυ Διόχικής τικόχυο Συμβόχυ-
λιοόχυ56.

22.A.2 Όταν όχ  πρόχσφεορων εοχει αθετής οσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ όχοσόχν αφόχραο στής ν  καταβόχλής ο φόχορων ής ο
εισφόχρωον κόχινωνικής ος ασφαολισής ς και αυτόχο εοχει διαπιστωθειο απόχο δικαστικής ο ής ο διόχικής τικής ο απόχοφασής  με
τελεσιοδικής  και δεσμευτικής ο ισχυο, συομφωνα με διαταοξεις τής ς χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστής μεονόχς ής ο τής ν
εθνικής ο νόχμόχθεσιοα  ής ο/και  ής  αναθεοτόχυσα  αρχής ο μπόχρει ο να  απόχδειοξει  με  τα  καταολλής λα  μεοσα  όχοτι  όχ
πρόχσφεορων  εοχει  αθετής οσει  τις  υπόχχρεωοσεις  τόχυ  όχοσόχν  αφόχρα ο τής ν  καταβόχλής ο φόχορων  ής ο εισφόχρωον
κόχινωνικής ος ασφαολισής ς.

Αν όχ πρόχσφεορων ειοναι Έλλής νας πόχλιοτής ς ής ο εοχει τής ν εγκαταοστασής ο τόχυ στής ν Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις
τόχυ  πόχυ  αφόχρόχυον  τις  εισφόχρεος  κόχινωνικής ος  ασφαολισής ς  καλυοπτόχυν,  τόχοσόχ  τής ν  κυορια,  όχοσόχ  και  τής ν
επικόχυρικής ο ασφαολισής .

Δεν απόχκλειοεται όχ πρόχσφεορων, όχοταν εοχει εκπλής ρωοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ, ειοτε καταβαολλόχντας τόχυς
φόχορόχυς ής ο τις εισφόχρεος κόχινωνικής ος ασφαολισής ς πόχυ όχφειολει, συμπεριλαμβανόχμεονων, καταο περιοπτωσής ,
των δεδόχυλευμεονων τόχοκων ής ο των πρόχστιομων, ειοτε υπαγόχομενόχς σε δεσμευτικόχο διακανόχνισμόχο για τής ν
καταβόχλής ο τόχυς.

22.Α.2α   Η  αναθεοτόχυσα  αρχής ο γνωριοζει  ής ο μπόχρει ο να  απόχδειοξει  με  τα  καταολλής λα  μεοσα  όχοτι  εοχόχυν
επιβλής θει ο σε βαορόχς τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα, μεοσα σε χρόχνικόχο διαοστής μα δυοόχ (2) ετωον πριν απόχο τής ν
ής μερόχμής νιοα λής οξής ς τής ς πρόχθεσμιοας υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος: 
αα)  τρεις  (3)  πραοξεις  επιβόχλής ος  πρόχστιομόχυ  απόχ ο τα  αρμόχοδια  ελεγκτικα ο όχοργανα  τόχυ  Σωοματόχς
Επιθεωορής σής ς Εργασιοας για παραβαοσεις τής ς εργατικής ος νόχμόχθεσιοας πόχυ χαρακτής ριοζόχνται, συομφωνα με
τής ν υπόχυργικής ο απόχοφασής  2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όχοπως εκαοστόχτε ισχυοει, ως κυψής λής ος» ής ο κπόχλυο
υψής λής ος» σόχβαρόχοτής τας, όχι όχπόχιοες πρόχκυοπτόχυν αθρόχιστικαο απόχο τρεις (3) διενεργής θεοντες ελεογχόχυς, ής ο
ββ)  δυοόχ  (2)  πραοξεις  επιβόχλής ος  πρόχστιομόχυ  απόχ ο τα  αρμόχοδια  ελεγκτικα ο όχοργανα  τόχυ  Σωοματόχς
Επιθεωορής σής ς  Εργασιοας  για  παραβαοσεις  τής ς  εργατικής ος  νόχμόχθεσιοας  πόχυ  αφόχρόχυον  τής ν  αδής ολωτής 
εργασιοα, όχι όχπόχιοες πρόχκυοπτόχυν αθρόχιστικαο απόχο δυοόχ (2) διενεργής θεοντες ελεογχόχυς. 
Οι υπόχο αα΄ και ββ΄ κυρωοσεις πρεοπει να εοχόχυν απόχκτής οσει τελεσιοδικής  και δεσμευτικής ο ισχυο57.

22.A.3  α)  .......... 58 

β) Κατ’εξαιορεσής , όχοταν  όχ απόχκλεισμόχος  ειοναι  σαφωος δυσαναολόχγόχς, ιδιοως όχοταν μόχονόχ μικραο πόχσαο των
φόχορων ής ο των εισφόχρωον κόχινωνικής ος ασφαολισής ς δεν εοχόχυν καταβλής θει ο ής ο όχοταν όχ  πρόχσφεορων  ενής με-
ρωοθής κε σχετικαο με τόχ ακριβεος πόχσόχο πόχυ όχφειολεται λόχογω αθεοτής σής ς των υπόχχρεωοσεωον τόχυ όχοσόχν αφόχ-
ραο στής ν καταβόχλής ο φόχορων ής ο εισφόχρωον κόχινωνικής ος ασφαολισής ς σε χρόχονόχ καταο τόχν όχπόχιοόχ δεν ειοχε τής  δυ-
νατόχοτής τα να λαοβει μεοτρα, συομφωνα με τόχ τελευταιοόχ εδαοφιόχ τής ς περ. β' τής ς παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 73 ν.
4412/2016,  πριν  απόχ ο τής ν  εκπνόχής ο τής ς  πρόχθεσμιοας  υπόχβόχλής ος  πρόχσφόχραος τόχυ  αορθρόχυ  18  τής ς
παρόχυοσας, δεν εφαρμόχοζεται 59 ής  παραογραφόχς 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:60

(α) εοχει αθετής οσει τις υπόχχρεωοσεις πόχυ πρόχβλεοπόχνται στής ν παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν. 4412/2016,

(β) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας τελειο υπόχο πτωοχευσής  ής ο εοχει υπαχθειο σε διαδικασιοα εξυγιοανσής ς ής ο ειδικής ος
εκκαθαορισής ς ής ο τελει ο υπόχ ο αναγκαστικής ο διαχειορισής  απόχ ο εκκαθαριστής ο ής ο απόχ ο τόχ  δικαστής οριόχ  ής ο εοχει
υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  πτωχευτικόχυ ο συμβιβασμόχυ ο ής ο εοχει  αναστειολει  τις  επιχειρής ματικεος  τόχυ
δραστής ριόχοτής τες ής ο εαον βριοσκεται σε όχπόχιαδής οπόχτε αναολόχγής  καταοστασής  πρόχκυοπτόχυσα απόχο παρόχομόχια
διαδικασιοα, πρόχβλεπόχομενής  σε εθνικεος διαταοξεις νόχομόχυ. Η αναθεοτόχυσα αρχής ο μπόχρειο να μής ν απόχκλειοει
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εοναν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα, όχ όχπόχιοόχς βριοσκεται σε μια εκ των κατασταοσεων πόχυ αναφεορόχνται στής ν παρα-
παονω περιοπτωσής , υπόχο τής ν πρόχυοπόχοθεσής  όχοτι ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο εοχει απόχδειοξει όχοτι όχ εν λόχογω φόχρεοας
ειοναι σε θεοσής  να εκτελεοσει τής  συομβασής , λαμβαονόχντας υπόχοψής  τις ισχυοόχυσες διαταοξεις και τα μεοτρα για
τής  συνεοχισής  τής ς επιχειρής ματικής ος τόχυ λειτόχυργιοας (παρ. 5 αορθρόχυ 73 τόχυ ν. 4412/2016), 

(γ) υπαορχόχυν επαρκωος ευολόχγες ενδειοξεις πόχυ όχδής γόχυον στόχ συμπεορασμα όχοτι όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας
συνής οψε συμφωνιοες με αολλόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος με στόχοχόχ τής  στρεοβλωσής  τόχυ ανταγωνισμόχυο,

δ) εαον μιοα καταοστασής  συογκρόχυσής ς συμφερόχοντων καταο τής ν εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 24 τόχυ ν. 4412/2016
δεν μπόχρειο να θεραπευθειο απόχτελεσματικαο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,

(ε) εαον μιοα καταοστασής  στρεοβλωσής ς τόχυ ανταγωνισμόχυο απόχο τής ν πρόχοτερής  συμμετόχχής ο των όχικόχνόχμικωον
φόχρεοων καταο τής ν πρόχετόχιμασιοα τής ς διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ
48 τόχυ ν. 4412/2016, δεν μπόχρειο να θεραπευθειο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,

(στ)  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  εοχει  επιδειοξει  σόχβαρής ο ής ο επαναλαμβανόχομενής  πλής μμεολεια  κατα ο τής ν
εκτεολεσής  όχυσιωοδόχυς  απαιοτής σής ς  στόχ  πλαιοσιόχ  πρόχής γόχυομενής ς  δής μόχοσιας  συομβασής ς,  πρόχής γόχυομενής ς
συομβασής ς με αναθεοτόχντα φόχρεοα ής ο πρόχής γόχυομενής ς συομβασής ς παραχωορής σής ς πόχυ ειοχε ως απόχτεολεσμα
τής ν πρόχοωρής  καταγγελιοα τής ς πρόχής γόχυομενής ς συομβασής ς, απόχζής μιωοσεις ής ο αολλες παρόχομόχιες κυρωοσεις, 

(ζ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει κριθειο εονόχχόχς σόχβαρωον ψευδωον δής λωοσεων καταο τής ν παρόχχής ο των
πλής ρόχφόχριωον  πόχυ απαιτόχυονται  για τής ν εξακριοβωσής  τής ς απόχυσιοας  των λόχογων απόχκλεισμόχυ ο ής ο τής ν
πλής ορωσής  των κριτής ριοων επιλόχγής ος,  εοχει  απόχκρυοψει τις  πλής ρόχφόχριοες αυτεος  ής ο δεν ειοναι  σε θεοσής  να
πρόχσκόχμιοσει τα δικαιόχλόχγής τικαο πόχυ απαιτόχυονται κατ’ εφαρμόχγής ο τόχυ αορθρόχυ 23 τής ς παρόχυοσας, 

(ής )  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  επιχειορής σε  να  επής ρεαοσει  με  αθεομιτόχ  τρόχοπόχ  τής  διαδικασιοα  λής οψής ς
απόχφαοσεων τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, να απόχκτής οσει εμπιστευτικεος πλής ρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να τόχυ
απόχφεορόχυν  αθεομιτόχ  πλεόχνεοκτής μα στής  διαδικασιοα  συοναψής ς  συομβασής ς  ής ο να  παραοσχει  εξ αμελειοας
παραπλανής τικεος πλής ρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να επής ρεαοσόχυν όχυσιωδωος τις απόχφαοσεις πόχυ αφόχρόχυον
τόχν απόχκλεισμόχο, τής ν επιλόχγής ο ής ο τής ν αναοθεσής ,

(θ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει διαπραοξει σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα, τόχ όχπόχιοόχ θεοτει σε
αμφιβόχλιοα τής ν ακεραιόχοτής ταο τόχυ.

22.Α.5. (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 61

22.Α.6.  Η αναθεοτόχυσα αρχής ο απόχκλειοει  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα σε όχπόχιόχδής οπόχτε χρόχνικόχ ο σής μειοόχ κατα ο τής 
διαορκεια τής ς διαδικασιοας συοναψής ς συομβασής ς, όχοταν απόχδεικνυοεται όχοτι αυτόχος βριοσκεται λόχογω πραοξεων
ής ο παραλειοψεων αυτόχυο ειοτε πριν ειοτε καταο τής  διαδικασιοα, σε μιοα απόχο τις περιπτωοσεις των πρόχής γόχυομε-
νων παραγραοφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.62

22.Α.7. Οικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  πόχυ  εμπιοπτει  σε  μια  απόχ ο τις  κατασταοσεις  πόχυ  αναφεορόχνται  στις
παραγραοφόχυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.463  μπόχρειο να πρόχσκόχμιοζει στόχιχειοα πρόχκειμεονόχυ να απόχδειοξει
όχοτι τα μεοτρα πόχυ εολαβε επαρκόχυον για να απόχδειοξόχυν τής ν αξιόχπιστιοα τόχυ, παρόχοτι συντρεοχει όχ σχετικόχος
λόχογόχς απόχκλεισμόχυο. Εαον τα στόχιχειοα κριθόχυον επαρκής ο, όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δεν απόχκλειοεται
απόχο τής  διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ς. Τα μεοτρα πόχυ λαμβαονόχνται απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος
αξιόχλόχγόχυονται  σε  συναορτής σής  με  τής  σόχβαρόχοτής τα  και  τις  ιδιαιοτερες  περισταοσεις  τόχυ  πόχινικόχυο
αδικής οματόχς ής ο τόχυ παραπτωοματόχς. Αν τα μεοτρα κριθόχυον ανεπαρκής ο, γνωστόχπόχιειοται στόχν όχικόχνόχμικόχο
φόχρεοα τόχ σκεπτικόχο τής ς απόχοφασής ς αυτής ος. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ εοχει απόχκλειστειο,  με τελεσιοδικής 
απόχοφασής ,  απόχ ο τής  συμμετόχχής ο σε  διαδικασιοες  συοναψής ς  συομβασής ς  ής ο αναοθεσής ς  παραχωορής σής ς  δεν
μπόχρειο να καονει χρής οσής  τής ς ανωτεορω δυνατόχοτής τας καταο τής ν περιοόχδόχ τόχυ απόχκλεισμόχυο πόχυ όχριοζεται
στής ν εν λόχογω απόχοφασής  στόχ κραοτόχς - μεολόχς στόχ όχπόχιοόχ ισχυοει ής  απόχοφασής .

22.Α.8. Η απόχοφασής  για τής ν διαπιοστωσής  τής ς επαορκειας ής ο μής  των επανόχρθωτικωον μεοτρων καταο τής ν
πρόχής γόχυομενής  παραογραφόχ εκδιοδεται συομφωνα με τα όχριζόχομενα στις παρ. 8 και 9 τόχυ αορθρόχυ 73 τόχυ ν.
4412/2016.
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22.Α.9. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ τόχυ εοχει επιβλής θειο, με τής ν κόχινής ο υπόχυργικής ο απόχοφασής  τόχυ αορθρόχυ 74
τόχυ  ν.  4412/2016,  ής  πόχινής ο τόχυ  απόχκλεισμόχυ ο απόχκλειοεται  αυτόχδιοκαια  και  απόχ ο τής ν  παρόχυοσα
διαδικασιοα συοναψής ς δής μόχοσιας συομβασής ς .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 64

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόχν αφόχραο τής ν καταλλής λόχοτής τα για τής ν αοσκής σής  τής ς επαγγελματικής ος δραστής ριόχοτής τας, απαιτειοται  όχι
όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  να ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ σχετικόχ ο επαγγελματικόχ ο μής τρωοόχ πόχυ τής ρειοται  στόχ
κραοτόχς  εγκαταοστασής ος  τόχυς.  Ειδικα ο όχι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι  στής ν  Ελλαοδα
απαιτειοται  να  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ  Μής τρωοόχ  Εργόχλής πτικωον  Επιχειρής οσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ής ο στα
Νόχμαρχιακα ο Μής τρωοα στής ν κατής γόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 τής ς παρόχυοσας65. Οι πρόχσφεορόχντες
πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι  σε  κραοτόχς  μεολόχς  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς  απαιτειοται  να  ειοναι
εγγεγραμμεονόχι στα Μής τρωοα τόχυ παραρτής οματόχς ΧΙ τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια66 

Πρβ. Κ.Ο. 20 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ-
τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο -
μική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:

Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που
θα πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 75 παρ. 1
του ν. 4412/2016 ). Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20 παρ. 4 ν. 3669/2008 (ανε-
κτέλεστο) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.

Για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις οικονομικής και χρη -
ματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για
τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ).

(α1)Οι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  να πλής ρόχυον  τις απαιτής οσεις όχικόχνόχμικής ος  και χρής ματόχόχικόχνόχμικής ος  επαορ-
κειας πόχυ όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 100 τόχυ ν. 3669/2008, στής ν κατής γόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 τής ς
παρόχυοσας.

(α2)Καοθε εργόχλής πτικής ο επιχειορής σής  Μ.Ε.ΕΠ. πρόχκειμεονόχυ να αναλαοβει τής ν εκτεολεσής  μεορόχυς ής ο τόχυ συ-
νόχολόχυ δής μόχσιοόχυ εοργόχυ, ως αναοδόχχόχς ής ο ως μεολόχς αναδόχοχόχυ κόχινόχπραξιοας ής ο ως μεολόχς κατασκευαστικής ος
κόχινόχπραξιοας ής ο ως αναγνωρισμεονόχς υπεργόχλαοβόχς,  πρεοπει να μής ν εοχει μεοσα σε όχλόχοκλής ρής  τής  χωορα,
πριν απόχο τής  συμμετόχχής ο τής ς σε διαγωνισμόχο, ανεκτεολεστόχ μεορόχς εργόχλαβιωον δής μόχσιοων εοργων τόχυ δής -
μόχοσιόχυ τόχμεοα, ανωοτερόχ απόχο τα πιόχ καοτω όχορια:

Για τις εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις μεοχρι και τής ν εοκτής  ταοξής , απόχο τόχ τριπλαοσιόχ τόχυ ανωοτατόχυ όχριοόχυ τής ς
ταοξής ς τόχυς.

Για τις εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις τής ς εοβδόχμής ς ταοξής ς, απόχο τόχ τετραπλαοσιόχ τόχυ μεγεοθόχυς κκυοκλόχς ερ-
γασιωον», όχοπως αυτόχο όχριοζεται στής ν περιοπτωσής  δ΄ τής ς παραγραοφόχυ 2 τόχυ αορθρόχυ 99 τόχυ ν. 3669/2008
και χρής σιμόχπόχιειοται σαν παρανόχμαστής ος τόχυ κλαοσματόχς α1 τόχυ Τμής οματόχς Α τόχυ Τυοπόχυ Καταοταξής ς ής ο
απόχο τόχ τετραπλαοσιόχ τόχυ μεοσόχυ όχορόχυ τόχυ μεγεοθόχυς κκυοκλόχς εργασιωον», όχοπως αυτόχο όχριοζεται στής ν πε-
ριοπτωσής  α΄ τής ς παραγραοφόχυ 2 τόχυ αορθρόχυ 99 τόχυ ν. 3669/2008, εφόχοσόχν αυτόχο ειοναι μεγαλυοτερόχ. Για
τής ν εξευορεσής  τόχυ μεοσόχυ όχορόχυ όχ κυοκλόχς εργασιωον, όχοπως όχριοζεται ανωτεορω, διαιρειοται δια τόχυ τριοα (3).

Ειδικαο όχι εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ ΜΕΕΠ, δεν θα πρεοπει να υπερβαιο -
νόχυν τα ανωοτατα επιτρεπταο όχορια ανεκτεολεστόχυ υπόχλόχιοπόχυ εργόχλαβικωον συμβαοσεων, συομφωνα με τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 20 παρ. 4 τόχυ ν. 3669/2008.

(β)Μόχονόχ για αλλόχδαπεος Εργ. Επιχειρ., συομφωνα με τα αναφερόχομενα στής ν παραογραφόχ 23.5.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα67 

Πρβ. Κ.Ο. 20 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ-
τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
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ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο -
μική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:

Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, που θα πρέπει να σχετίζονται και
να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 75 παρ. 1 ν.4412/2016).

Για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας
που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτι-
μώμενη αξία της σύμβασης (στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ). 

(α)Οι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος να πλής ρόχυον τις απαιτής οσεις τεχνικής ος ικανόχοτής τας πόχυ όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ
100 τόχυ ν. 3669/2008, στής ν κατής γόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 τής ς παρόχυοσας.

(β)Μόχονόχ για αλλόχδαπεος Εργ. Επιχειρ., συομφωνα με τα αναφερόχομενα στής ν παραογραφόχ 23.6.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης68

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

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

Όσόχν αφόχραο τα κριτής ορια τής ς όχικόχνόχμικής ος και χρής ματόχόχικόχνόχμικής ος επαορκειας και τα κριτής ορια σχετικαο
με τής ν τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανόχοτής τα, εονας όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας μπόχρειο,  να στής ριοζεται στις
ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων, ασχεοτως τής ς νόχμικής ος φυοσής ς των δεσμωον τόχυ με αυτόχυος.
Η αναθεοτόχυσα αρχής ο ελεογχει, συομφωνα με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 23 τής ς παρόχυοσας, εαον όχι φόχρειος,
στις ικανόχοτής τες των όχπόχιοων πρόχτιοθεται να στής ριχθειο όχ πρόχσφεορων, πλής ρόχυον τα σχετικαο κριτής ορια επι-
λόχγής ος  και εαον  συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυ ο κατα ο τα όχριζόχομενα στής ν παρόχυοσα διακής ορυξής .  Όσόχν
αφόχραο τα κριτής ορια πόχυ σχετιοζόχνται με τόχυς τιοτλόχυς σπόχυδωον και τα επαγγελματικαο πρόχσόχοντα πόχυ
όχριοζόχνται  στής ν  περιοπτωσής  στ  τόχυ  Μεορόχυς  ΙΙ  τόχυ  Παραρτής οματόχς  ΧΙΙ  τόχυ  Πρόχσαρτής οματόχς  Α  ν.
4412/2016 ής ο με τής ν σχετικής ο επαγγελματικής ο εμπειριοα, όχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος, μπόχρόχυον να βασιοζόχνται
στις ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων μόχονόχ εαον όχι τελευταιοόχι θα εκτελεοσόχυν τις εργασιοες ής ο τις υπής ρεσιοες για
τις όχπόχιοες απαιτόχυονται όχι συγκεκριμεονες ικανόχοτής τες.
Όταν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας στής ριοζεται στις ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων όχοσόχν αφόχραο τα κριτής ορια πόχυ
σχετιοζόχνται με τής ν όχικόχνόχμικής ο και χρής ματόχόχικόχνόχμικής ο επαορκεια, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας και αυτόχιο όχι
φόχρειος ειοναι απόχο κόχινόχυο υπευοθυνόχι69  για τής ν εκτεολεσής  τής ς συομβασής ς.
Στής ν περιοπτωσής  εονωσής ς όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, ής  εονωσής  μπόχρει ο να στής ριοζεται στις ικανόχοτής τες των
συμμετεχόχοντων  στής ν  εονωσής  ής ο αολλων  φόχρεοων  (για  τα  κριτής ορια  τής ς  όχικόχνόχμικής ος  και
χρής ματόχόχικόχνόχμικής ος  επαορκειας  και  τα  κριτής ορια  σχετικα ο με  τής ν  τεχνικής ο και  επαγγελματικής ο
ικανόχοτής τα).
Η  εκτεολεσής  των  .................70 γιονεται  υπόχχρεωτικα ο απόχ ο τόχν  πρόχσφεορόχντα ής ο,  αν  ής  πρόχσφόχραο
υπόχβαολλεται απόχο εονωσής  όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, απόχο εοναν απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες στής ν εονωσής  αυτής ο.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής71

23.1 Κατα ο τής ν υπόχβόχλής ο πρόχσφόχρωον όχι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος υπόχβαολλόχυν τόχ  Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΤΕΥΔ) τόχυ αορθρόχυ 79  παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016, τόχ όχπόχιοόχ απόχτελειο ενής μερωμεονής 
υπευοθυνής  δής ολωσής , με τις συνεοπειες τόχυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη πρόχς
αντικαταοστασής  των πιστόχπόχιής τικωον πόχυ εκδιοδόχυν δής μόχοσιες αρχεος ής ο τριοτα μεορής , επιβεβαιωονόχντας όχοτι
όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας πλής ρόχιο τις ακόχολόχυθες πρόχυοπόχθεοσεις:
α)δεν  βριοσκεται  σε  μιοα  απόχ ο τις  κατασταοσεις  τόχυ  αορθρόχυ  22Α  τής ς  παρόχυοσας,
β)πλής ρόχιο τα σχετικαο κριτής ορια επιλόχγής ος τα όχπόχιοα εοχόχυν καθόχριστειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22 Β-Ε τής ς
παρόχυοσας.
Σε  όχπόχιόχδής οπόχτε  χρόχνικόχ ο σής μειοόχ  κατα ο τής  διαορκεια  τής ς  διαδικασιοας,  μπόχρει ο να  ζής τής θει ο απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες να υπόχβαολλόχυν όχολα ής ο όχρισμεονα δικαιόχλόχγής τικαο τής ς επόχομενής ς παραγραοφόχυ, όχοταν αυτόχο
απαιτειοται για τής ν όχρθής ο διεξαγωγής ο τής ς διαδικασιοας.
Καταο τής ν υπόχβόχλής ο τόχυ ΤΕΥΔ, ειοναι δυνατής ο, με μόχονής  τής ν υπόχγραφής ο τόχυ καταο περιοπτωσής  εκπρόχσωοπόχυ
τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα, ής  πρόχκαταρκτικής ο απόχοδειξής  των λόχογων απόχκλεισμόχυο πόχυ αναφεορόχνται στόχ
αορθρόχ 22.Α.1 τής ς παρόχυοσας, για τόχ συονόχλόχ των φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ ειοναι μεολής  τόχυ διόχικής τικόχυο,
διευθυντικόχυ ο ής ο επόχπτικόχυ ο όχργαονόχυ  τόχυ  ής ο εοχόχυν  εξόχυσιοα  εκπρόχσωοπής σής ς,  λής οψής ς  απόχφαοσεων  ής ο
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ελεογχόχυ σε αυτόχον 72.
Ως  εκπρόχοσωπόχς  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  για  τής ν  εφαρμόχγής ο τόχυ  παρόχοντόχς,  νόχειοται  όχ  νόχομιμόχς
εκπρόχοσωπόχς αυτόχυο, όχοπως πρόχκυοπτει απόχο τόχ ισχυοόχν καταστατικόχο ής ο τόχ πρακτικόχο εκπρόχσωοπής σής ος τόχυ
κατα ο τόχ  χρόχονόχ  υπόχβόχλής ος  τής ς  πρόχσφόχραος  ής ο τόχ  αρμόχδιοως  εξόχυσιόχδόχτής μεονόχ  φυσικόχ ο πρόχοσωπόχ  να
εκπρόχσωπει ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  για  διαδικασιοες  συοναψής ς  συμβαοσεων  ής ο για  τής  συγκεκριμεονής 
διαδικασιοα συοναψής ς συομβασής ς73.
Στής ν περιοπτωσής  υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος απόχο εονωσής  όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΤΕΥΔ), υπόχβαολλεται χωρισταο απόχο καοθε μεολόχς τής ς εονωσής ς.
Στής ν περιοπτωσής  πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δής λωονει στόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς
Δής ολωσής ς (ΤΕΥΔ) τής ν πρόχοθεσής ο τόχυ για αναοθεσής  υπεργόχλαβιοας, υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ ΤΕΥΔ
και τόχ  ΤΕΥΔ τόχυ υπεργόχλαοβόχυ.
Στής ν  περιοπτωσής  πόχυ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  στής ριοζεται  στις  ικανόχοτής τες  ενόχος  ής ο
περισσόχοτερων φόχρεοων υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ τόχ δικόχο τόχυ ΤΕΥΔ και τόχ ΤΕΥΔ  καοθε φόχρεοα στις
ικανόχοτής τες τόχυ όχπόχιοόχυ στής ριοζεται.

(Διευκρινίζεται ότι στο ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV)

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Τόχ δικαιοωμα συμμετόχχής ος και όχι όχορόχι και πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχής ος, όχοπως όχριοστής καν στα αορθρα 21
και  22  τής ς  παρόχυοσας,  κριονόχνται  κατα ο τής ν  υπόχβόχλής ο τής ς πρόχσφόχραος,  κατα ο τής ν  υπόχβόχλής ο των
δικαιόχλόχγής τικωον, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4.2 (α εως δ) και καταο τής  συοναψής  τής ς συομβασής ς, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 4.2 (ε) τής ς παρόχυοσας.
Στής ν περιοπτωσής  πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας ής ο εονωσής  αυτωον  στής ριοζεται στις ικανόχοτής τες
αολλων φόχρεοων, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22.ΣΤ τής ς παρόχυοσας, όχι φόχρειος στής ν ικανόχοτής τα των όχπόχιοων
στής ριοζεται  όχ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  ής ο εονωσής  αυτωον,  υπόχχρεόχυονται  στής ν  υπόχβόχλής ο των
δικαιόχλόχγής τικωον πόχυ απόχδεικνυοόχυν όχοτι δεν συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 Α τής ς
παρόχυοσας και όχοτι πλής ρόχυον τα σχετικαο κριτής ορια επιλόχγής ος καταο περιοπτωσής  (αορθρόχυ 22 Β ε Ε).
Ο  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  υπόχχρεόχυοται  να  αντικαταστής οσει  εοναν  φόχρεοα  στής ν  ικανόχοτής τα  τόχυ  όχπόχιοόχυ
στής ριοζεται, εφόχοσόχν όχ τελευταιοόχς δεν πλής ρόχιο τόχ σχετικόχο κριτής οριόχ επιλόχγής ος ής ο για τόχν όχπόχιοόχ συντρεοχόχυν
λόχογόχι απόχκλεισμόχυο των παραγραοφων 1, 2, 2α και 474  τόχυ αορθρόχυ 22 Α. 
Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  δεν  υπόχχρεόχυονται  να  υπόχβαολλόχυν  δικαιόχλόχγής τικα ο ής ο αολλα  απόχδεικτικαο
στόχιχειοα, αν και στόχ μεοτρόχ πόχυ ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο εοχει τής  δυνατόχοτής τα να λαμβαονει τα πιστόχπόχιής τικαο
ής ο τις συναφειος πλής ρόχφόχριοες απευθειοας μεοσω πρόχοσβασής ς σε εθνικής ο βαοσής  δεδόχμεονων σε όχπόχιόχδής οπόχτε
κραοτόχς - μεολόχς τής ς Ένωσής ς, ής  όχπόχιοα διατιοθεται δωρεαον, όχοπως εθνικόχο μής τρωοόχ συμβαοσεων, εικόχνικόχο
φαοκελόχ  επιχειορής σής ς,  ής λεκτρόχνικόχ ο συοστής μα  απόχθής οκευσής ς  εγγραοφων  ής ο συοστής μα  πρόχεπιλόχγής ος.  Η
δής ολωσής  για  τής ν  πρόχοσβασής  σε  εθνικής ο βαοσής  δεδόχμεονων  εμπεριεοχεται  στόχ  Τυπόχπόχιής μεονόχ  Έντυπόχ
Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς (ΤΕΥΔ).
Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος δεν υπόχχρεόχυονται να υπόχβαολόχυν δικαιόχλόχγής τικαο, όχοταν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο πόχυ
εοχει αναθεοσει τής  συομβασής  διαθεοτει ής οδής  τα δικαιόχλόχγής τικαο αυταο.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Ο πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς,  κατόχοπιν  σχετικής ος  ής λεκτρόχνικής ος  πρόχοσκλής σής ς απόχ ο τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο,
υπόχβαολλει  τα  ακόχολόχυθα  δικαιόχλόχγής τικαο,  κατα ο τα  ειδικόχοτερα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  4.2  τής ς
παρόχυοσας75:

Για  τής ν  απόχοδειξής  τής ς  μής  συνδρόχμής ος  των  λόχογων  απόχκλεισμόχυ ο τόχυ  άρθρου  22Α  όχ  πρόχσωρινόχος
αναοδόχχόχς υπόχβαολλει  αντιοστόχιχα τα παρακαοτω δικαιόχλόχγής τικαο:   

(α) για τής ν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόχοσπασμα τόχυ πόχινικόχυο μής τρωοόχυ ής ο,
ελλειοψει αυτόχυο, ισόχδυοναμόχυ εγγραοφόχυ πόχυ εκδιοδεται απόχο αρμόχοδια δικαστικής ο ής ο διόχικής τικής ο αρχής ο τόχυ
κραοτόχυς-μεολόχυς  ής ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχς  όχ  εν  λόχογω
όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας, απόχο τόχ όχπόχιοόχ πρόχκυοπτει όχοτι πλής ρόχυονται αυτεος όχι πρόχυοπόχθεοσεις. Η υπόχχρεοωσής 
πρόχσκόχομισής ς  τόχυ  ως  αονω  απόχσπαοσματόχς  αφόχρα ο και  τα  πρόχοσωπα  των  τελευταιοων  τεσσαορων
εδαφιοων  τής ς παραγραοφόχυ Α.1 τόχυ αορθρόχυ 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τής ν αρμόχοδια αρχής ο
τόχυ  όχικειοόχυ  κραοτόχυς  -  μεολόχυς  ής ο χωορας,  περι ο τόχυ  όχοτι  εοχόχυν  εκπλής ρωθει ο όχι  υπόχχρεωοσεις  τόχυ
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όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  όχοσόχν  αφόχρα ο στής ν  καταβόχλής ο φόχορων  (φόχρόχλόχγικής ο ενής μερόχοτής τα)  και  στής ν
καταβόχλής ο των  εισφόχρωον  κόχινωνικής ος  ασφαολισής ς  (ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα)76 συομφωνα  με  τής ν
ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα τόχυ κραοτόχυς εγκαταοστασής ς ής ο τής ν ελλής νικής ο νόχμόχθεσιοα αντιοστόχιχα. 

Για  τόχυς  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι  ής ο εκτελόχυον  εοργα  στής ν  Ελλαοδα τα  σχετικαο
δικαιόχλόχγής τικαο πόχυ υπόχβαολλόχνται ειοναι 

- φόχρόχλόχγικής ο ενής μερόχοτής τα πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχ Υπόχυργειοόχ Οικόχνόχμικωον (αρμόχοδια Δ.Ο.Υ)
για τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα και για τις κόχινόχπραξιοες στις όχπόχιοες συμμετεοχει για τα δής μόχοσια εοργα πόχυ
ειοναι σε εξεολιξής 77.  Οι αλλόχδαπόχιο πρόχσφεορόχντες θα υπόχβαολλόχυν υπευοθυνής  δής ολωσής 78 περιο τόχυ όχοτι δεν
εοχόχυν υπόχχρεοωσής  καταβόχλής ος φόχορων στής ν Ελλαοδα. Σε περιοπτωσής  πόχυ εοχόχυν τεοτόχια υπόχχρεοωσής  θα
υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο τής ς όχικειοας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  αρμόχοδιόχ  ασφαλιστικόχ ο φόχρεοα79.  Η
ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα καλυοπτει τις ασφαλιστικεος υπόχχρεωοσεις τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχικόχνόχμικόχυο
φόχρεοα α) ως φυσικόχο ής ο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ για τόχ πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοσής  εξαρτής μεονής ς εργασιοας, β)
για  εοργα  πόχυ  εκτελει ο μόχονόχς  τόχυ  ής ο σε  κόχινόχπραξιοα  καθωος  και  γ)   για  τα  στελεοχής  τόχυ  πόχυ  εοχόχυν
υπόχχρεοωσής  ασφαολισής ς στόχ ΕΤΑΑ ε ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστής μεονόχι στής ν Ελλαοδα όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος
υπόχβαολλόχυν απόχδεικτικόχ ο ασφαλιστικής ος  ενής μερόχοτής τας (κυοριας και επικόχυρικής ος  ασφαολισής ς) για τόχ
πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοσής  εξαρτής μεονής ς εργασιοας (ΤΣΜΕΔΕ για τόχυς ασφαλισμεονόχυς ε μεολής  τόχυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τόχ λόχιπόχ ο πρόχσωπικόχο Δεν απόχτελόχυον  απόχοδειξής  ενής μερόχοτής τας τής ς πρόχσφεορόχυσας εταιριοας,
απόχδεικτικαο ασφαλιστικής ος ενής μερόχοτής τας  των φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ στελεχωονόχυν τόχ πτυχιοόχ τής ς
εταιριοας ως εταιορόχι. Οι αλλόχδαπόχιο πρόχσφεορόχντες (φυσικαο και νόχμικαο πρόχοσωπα), πόχυ δεν υπόχβαολόχυν
τα αονω απόχδεικτικαο, υπόχβαολλόχυν υπευοθυνής  δής ολωσής  περιο τόχυ όχοτι δεν απασχόχλόχυον πρόχσωπικόχο, για τόχ
όχπόχιοόχ υπαορχει  υπόχχρεοωσής  ασφαολισής ς σε ής μεδαπόχυος  ασφαλιστικόχυος  όχργανισμόχυος.  Αν απασχόχλόχυον
τεοτόχιόχ πρόχσωπικόχο, πρεοπει να υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο ασφαλιστικής ος ενής μερόχοτής τας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόχπόχιής τικόχο απόχο τής  Διευοθυνσής  Πρόχγραμματισμόχυο
και Συντόχνισμόχυ ο τής ς Επιθεωορής σής ς Εργασιακωον Σχεοσεων, απόχο τόχ όχπόχιοόχ να πρόχκυοπτόχυν όχι πραοξεις
επιβόχλής ος πρόχστιομόχυ πόχυ εοχόχυν εκδόχθει ο σε βαορόχς τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα σε χρόχνικόχο διαοστής μα δυοόχ
(2) ετωον πριν απόχο τής ν ής μερόχμής νιοα λής οξής ς τής ς πρόχθεσμιοας υπόχβόχλής ος πρόχσφόχραος.

(γ) για τής ν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2280: πιστόχπόχιής τικόχ ο πόχυ εκδιοδεται απόχ ο τής ν αρμόχοδια
δικαστικής ο ής ο διόχικής τικής ο αρχής ο τόχυ όχικειοόχυ κραοτόχυς - μεολόχυς ής ο χωορας. Για τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πόχυ
ειοναι εγκαταστής μεονόχι ής ο εκτελόχυον εοργα στής ν Ελλαοδα τόχ πιστόχπόχιής τικόχο όχοτι δεν τελόχυον υπόχο πτωοχευσής , ,
πτωχευτικόχ ο συμβιβασμόχο, αναγκαστικής ο διαχειορισής ,  δεν  εοχόχυν  υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  εξυγιοανσής ς
εκδιοδεται απόχο τόχ αρμόχοδιόχ πρωτόχδικειοόχ τής ς εοδρας τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα. Τόχ πιστόχπόχιής τικόχο  όχοτι τόχ
νόχμικόχ ο πρόχοσωπόχ δεν  εοχει  τεθει ο υπόχ ο εκκαθαορισής  με  δικαστικής ο απόχοφασής  εκδιοδεται  απόχ ο τόχ  όχικειοόχ
Πρωτόχδικειοόχ  τής ς  εοδρας  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  τόχ  δε  πιστόχπόχιής τικόχ ο όχοτι  δεν  εοχει  τεθει ο υπόχο
εκκαθαορισής  με απόχοφασής  των εταιορων εκδιοδεται απόχο τόχ Γ.Ε.Μ.Η.,  συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις,
ως  καοθε  φόχρα ο ισχυοόχυν.  Ειδικα ο ής  μής  αναστόχλής ο των  επιχειρής ματικωον  δραστής ριόχτής οτων  τόχυ
όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  για  τόχυς  εγκατεστής μεονόχυς  στής ν  Ελλαοδα  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος,  απόχδεικνυοεται
μεοσω τής ς ής λεκτρόχνικής ος πλατφόχορμας τής ς Ανεξαορτής τής ς Αρχής ος Δής μόχσιοων Εσόχοδων81. 

(δ) Αν τόχ κραοτόχς-μεολόχς ής ο χωορα δεν εκδιοδει τα υπόχο των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόχπόχιής τικαο ής ο όχοπόχυ
τα πιστόχπόχιής τικαο αυταο δεν καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις υπόχο  1 και 2 και 4 (β) τόχυ αορθρόχυ 22 Α.,
τόχ εογγραφόχ ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο μπόχρειο να αντικαθιοσταται απόχο εονόχρκής  βεβαιοωσής  ής ο, στα κραοτής  - μεολής 
ής ο στις χωορες όχοπόχυ δεν πρόχβλεοπεται εονόχρκής  βεβαιοωσής , απόχο υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ ενδιαφερόχμεονόχυ
ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικής ος ής ο διόχικής τικής ος αρχής ος, συμβόχλαιόχγραοφόχυ ής ο αρμόχοδιόχυ επαγγελματικόχυο ής ο
εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο τόχυ  κραοτόχυς  μεολόχυς  ής ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστής μεονόχς όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας. 

Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο όχι αρμόχοδιες δής μόχοσιες αρχεος παρεοχόχυν επιοσής μής  δής ολωσής  στής ν όχπόχιοα αναφεορεται
όχοτι δεν εκδιοδόχνται τα πιστόχπόχιής τικα ο τής ς παρόχυοσας παραγραοφόχυ ής ο όχοτι τα πιστόχπόχιής τικαο αυταο δεν
καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις πόχυ αναφεορόχνται στα υπόχο 1 και 2 και 4 (β) τόχυ αορθρόχυ 22 Α τής ς
παρόχυοσας.

Αν διαπιστωθειο με όχπόχιόχνδής οπόχτε τρόχοπόχ όχοτι, στής ν εν λόχογω χωορα εκδιοδόχνται τα υπόχοψής  πιστόχπόχιής τικαο,
ής  πρόχσφόχραο τόχυ διαγωνιζόχομενόχυ απόχρριοπτεται. 

(ε)  Για  τις  λόχιπεος  περιπτωοσεις  τής ς  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2282,  υπόχβαολλεται  υπευοθυνής 
δής ολωσής  τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχοτι δεν συντρεοχόχυν στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ όχι όχριζόχομενόχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο83. 
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Ειδικα ο για  τής ν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2284,  για  τις  εργόχλής πτικεος
επιχειρής οσεις πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ Μ.Ε.ΕΠ. υπόχβαολλόχνται πιστόχπόχιής τικαο χόχρής γόχυομενα απόχο τα
αρμόχοδια  επιμελής τής ορια  και  φόχρειος  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόχ ο τα  όχπόχιοα  απόχδεικνυοεται  όχοτι  τα
πρόχοσωπα με βεβαιοωσής  τόχυ Μ.Ε.Κ. πόχυ στελεχωονόχυν τής ν εργόχλής πτικής ο επιχειορής σής , δεν εοχόχυν διαπραοξει
σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα.

(στ)   Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  85

Για  τής ν  περιοπτωσής  τόχυ  αορθρόχυ  22.Α.9.  τής ς  παρόχυοσας  διακής ορυξής ς,  υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ
πρόχσφεορόχντόχς όχοτι δεν εοχει εκδόχθειο σε βαορόχς τόχυ απόχοφασής  απόχκλεισμόχυο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 74
τόχυ ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσόχν  αφόχρα ο τής ν  καταλλής λόχοτής τα  για  τής ν  αοσκής σής  τής ς  επαγγελματικής ος  δραστής ριόχοτής τας,  όχι
πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονόχι στής ν Ελλαοδα υπόχβαολλόχυν βεβαιοωσής  εγγραφής ος στόχ Μ.Ε.ΕΠ 86

στής ν/στις κατής γόχριοα/ες 1ής  και αονω ταοξής  τόχυ ΜΕΕΠ για εοργα κατής γόχριοας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ής ο ΟΔΟΠΟΙΙΑ.  

(β)  Οι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστής μεονόχι   σε  λόχιπα ο κραοτής  μεολής  τής ς  Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς
πρόχσκόχμιοζόχυν  τις  δής λωοσεις  και  πιστόχπόχιής τικα ο πόχυ  περιγραοφόχνται  στόχ  Παραορτής μα  υκ  τόχυ
Πρόχσαρτής οματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016.

(γ) Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονόχι σε κραοτόχς μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ
(Ε.Ο.Χ) ής ο σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τής  ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ ής  υπόχο αναοθεσής 
δής μόχοσια συομβασής  καλυοπτεται  απόχ ο τα Παραρτής οματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεος  σής μειωοσεις  τόχυ
σχετικόχυ ο με  τής ν  Ένωσής  Πρόχσαρτής οματόχς  κ  τής ς  ως  αονω  Συμφωνιοας,  ής ο σε  τριοτες  χωορες  πόχυ  δεν
εμπιοπτόχυν στής ν πρόχής γόχυομενής   περιοπτωσής  και εοχόχυν συναοψει διμερειος ής ο πόχλυμερειος συμφωνιοες με τής ν
Ένωσής  σε  θεοματα  διαδικασιωον  αναοθεσής ς  δής μόχσιοων  συμβαοσεων,   πρόχσκόχμιοζόχυν  πιστόχπόχιής τικόχο
αντιοστόχιχόχυ  επαγγελματικόχυ ο ής ο εμπόχρικόχυ ο μής τρωοόχυ.  Στής ν  περιοπτωσής  πόχυ  χωορα  δεν  τής ρει ο τεοτόχιόχ
μής τρωοόχ,  τόχ εογγραφόχ ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχ ο μπόχρει ο να αντικαθιοσταται  απόχ ο εονόχρκής  βεβαιοωσής  ής ο,  στα
κραοτής  -  μεολής  ής ο στις  χωορες  όχοπόχυ  δεν  πρόχβλεοπεται  εονόχρκής  βεβαιοωσής ,  απόχ ο υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ
ενδιαφερόχμεονόχυ ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικής ος  ής ο διόχικής τικής ος αρχής ος,  συμβόχλαιόχγραοφόχυ ής ο αρμόχοδιόχυ
επαγγελματικόχυ ο ής ο εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο τής ς  χωορας  καταγωγής ος  ής ο τής ς  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστής μεονόχς  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  όχοτι  δεν  τής ρειοται  τεοτόχιόχ  μής τρωοόχ  και  όχοτι  ασκει ο τής 
δραστής ριόχοτής τα τόχυ αορθρόχυ 21 τής ς παρόχυοσας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όχικόχνόχμικής ο και χρής ματόχόχικόχνόχμικής  επαορκεια των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται: 
(α) για τις εγγεγραμμεονες εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ:
 ειοτε απόχο τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος στόχ Μ.Ε.Ε.Π, ής  όχπόχιοα απόχτελει ο τεκμής οριόχ των πλής ρόχφόχριωον

πόχυ περιεοχει 
 ειοτε, στής ν περιοπτωσής  πόχυ όχι απαιτής οσεις τόχυ αορθρόχυ 22.Γ δεν καλυοπτόχνται  απόχο τής  βεβαιοωσής 

εγγραφής ος, με τής ν υπόχβόχλής ο ενόχος ής ο περισσόχοτερων απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται
στόχ  Μεορόχς  Ι  τόχυ  Παραρτής οματόχς  ΧΙΙ  (Απόχδεικτικα ο μεοσα  για  τα  κριτής ορια  επιλόχγής ος)  τόχυ
Πρόχσαρτής οματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016. 87

Σε καοθε περιοπτωσής ,  ής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος μπόχρειο να υπόχβαολλεται για τής ν απόχοδειξής  μόχονόχ όχρισμεονων
απαιτής οσεων όχικόχνόχμικής ος και χρής ματόχόχικόχνόχμικής ος επαορκειας τόχυ αορθρόχυ 22.Γ, ενωο για τής ν απόχοδειξής 
των λόχιπωον απαιτής οσεων μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχνται  εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα
πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Ι τόχυ Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016 , αναολόχγα με τής ν τιθεομενής 
στόχ αορθρόχ 22.Γ απαιοτής σής .

Ειδικαο,  για  τής ν  απόχοδειξής  τής ς  απαιοτής σής ς  τής ς  μής  υπεορβασής ς  των ανωοτατων  επιτρεπτωον  όχριοων
ανεκτεολεστόχυ υπόχλόχιοπόχυ εργόχλαβικωον συμβαοσεων:

 με τής ν υπόχβόχλής ο ενής μερόχοτής τας πτυχιοόχυ εν ισχυοει ής ο
 με τής ν υπόχβόχλής ο υπευοθυνής ς δής ολωσής ς τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ, συνόχδευόχομενής ς απόχο

πιονακα  όχολων  των  υπόχ ο εκτεολεσής  εοργων  (ειοτε  ως  μεμόχνωμεονόχς  αναοδόχχόχς  ειοτε  στόχ
πλαιοσιόχ κόχινόχπραξιοας ής ο υπεργόχλαβιοας) και αναφόχραο για τόχ ανεκτεολεστόχ υπόχολόχιπόχ
ανα ο εοργόχ και τόχ συνόχλικόχ ο ανεκτεολεστόχ,  για τις  εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις πόχυ δεν
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διαθεοτόχυν ενής μερόχοτής τα πτυχιοόχυ καταο τις κειομενες διαταοξεις 

(β)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε επίσημους  καταλόγους ής ο
διαθεοτόχυν πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  πόχυ συμμόχρφωονόχνται  με  τα ευρωπαιοκαο
πρόχοτυπα  πιστόχπόχιοής σής ς,  κατα ο τής ν  εοννόχια  τόχυ  Παραρτής οματόχς   κκ  τόχυ  Πρόχσαρτής οματόχς  Α΄  τόχυ  ν.
4412/2016, μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιής τικόχο εγγραφής ος, εκδιδόχομενόχ
απόχο τής ν αρμόχοδια αρχής ο ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοής σής ς,
καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 και στής ν παραογραφόχ 9 τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .

(γ)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  δεν  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσής μόχυς  καταλόχογόχυς  ής ο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  κατα ο τα  ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν  ως
δικαιόχλόχγής τικα ο εονα ής ο περισσόχοτερα απόχ ο τα απόχδεικτικα ο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Ι  τόχυ
Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικής ο και επαγγελματικής ο ικανόχοτής τα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται: 
(α) για τις εγγεγραμμεονες εργόχλής πτικεος επιχειρής οσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ.
 ειοτε απόχο τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος στόχ Μ.Ε.Ε.Π, ής  όχπόχιοα απόχτελει ο τεκμής οριόχ των πλής ρόχφόχριωον

πόχυ περιεοχει 
 ειοτε, στής ν περιοπτωσής  πόχυ όχι απαιτής οσεις τόχυ αορθρόχυ 22.Δ δεν καλυοπτόχνται  απόχο τής 

βεβαιοωσής  εγγραφής ος, με τής ν υπόχβόχλής ο ενόχος ής ο περισσόχοτερων απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα
πόχυ πρόχβλεοπόχνται  στόχ  Μεορόχς  ΙΙ  τόχυ  Παραρτής οματόχς  ΧΙΙ  (Απόχδεικτικα ο μεοσα  για  τα
κριτής ορια επιλόχγής ος) τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 88 αναολόχγα με τής ν τιθεομενής 
στόχ αορθρόχ 22.Δ απαιοτής σής .

Σε καοθε περιοπτωσής ,  ής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος μπόχρειο να υπόχβαολλεται για τής ν απόχοδειξής  μόχονόχ όχρισμεονων
απαιτής οσεων τεχνικής ος και επαγγελματικής ος ικανόχοτής τας τόχυ αορθρόχυ 22.Δ, ενωο για τής ν απόχοδειξής  των
λόχιπωον απαιτής οσεων μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχνται  εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα  πόχυ
πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς ΙΙ τόχυ Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016.
(β)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επίσημους  καταλόγους ής ο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  πόχυ  συμμόχρφωονόχνται  με  τα
ευρωπαιοκαο πρόχοτυπα πιστόχπόχιοής σής ς, καταο τής ν εοννόχια τόχυ Παραρτής οματόχς  κκ τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς
Α΄  τόχυ  ν.  4412/2016,  μπόχρόχυον  να  πρόχσκόχμιοζόχυν  στις  αναθεοτόχυσες  αρχεος  πιστόχπόχιής τικόχο
εγγραφής ος εκδιδόχομενόχ απόχο τής ν αρμόχοδια αρχής ο ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ
όχργανισμόχο πιστόχπόχιοής σής ς, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 και στής ν παραογραφόχ 9
τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .
(γ)  Οι αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ δεν ειοναι εγγεγραμμεονόχι  σε επιοσής μόχυς καταλόχογόχυς ής ο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιής τικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς  κατα ο τα  ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν ως
δικαιόχλόχγής τικαο εονα ής ο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς ΙΙ τόχυ
Παραρτής οματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε89

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

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιοπτωσής  νόχμικόχυ ο πρόχσωοπόχυ,  υπόχβαολλόχνται  ής λεκτρόχνικαο,  στόχν  φαοκελόχ  τΔικαιόχλόχγής τικαο
Πρόχσωρινόχυο Αναδόχοχόχυ,  τα νόχμιμόχπόχιής τικαο εογγραφα απόχο τα όχπόχιοα πρόχκυοπτει ής  εξόχυσιοα υπόχγραφής ος
τόχυ νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ.

Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συοστασής ς,
2. Αντιογραφόχ τόχυ ισχυοόχντόχς καταστατικόχυο με τόχ ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχόχυν δής μόχσιευτειο όχολες όχι
μεοχρι  σής ομερα  τρόχπόχπόχιής οσεις  αυτόχυ ο ής ο επικυρωμεονόχ  αντιογραφόχ  κωδικόχπόχιής μεονόχυ
καταστατικόχυο (εφόχοσόχν υπαορχει)
3. ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχει δής μόχσιευτειο τόχ πρακτικόχο ΔΣ εκπρόχσωοπής σής ς τόχυ νόχμικόχυο πρόχσωοπόχυ,
4. Πρακτικόχο Δ.Σ περιο εογκρισής ς συμμετόχχής ος στόχ διαγωνισμόχο, στόχ όχπόχιοόχ μπόχρειο να περιεοχεται
και  εξόχυσιόχδόχοτής σής  (εφόχοσόχν  αυτόχ ο πρόχβλεοπεται  απόχ ο τόχ  καταστατικόχ ο τόχυ  υπόχψής φιοόχυ
αναδόχοχόχυ) για υπόχγραφής ο και υπόχβόχλής ο πρόχσφόχραος σε περιοπτωσής  πόχυ δεν υπόχγραοφει όχ ιοδιόχς
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όχ νόχομιμόχς εκπρόχοσωπόχς τόχυ φόχρεοα τής ν πρόχσφόχραο και τα λόχιπαο απαιτόχυομενα εογγραφα τόχυ
διαγωνισμόχυο και όχριοζεται συγκεκριμεονόχ αοτόχμόχ, 
5.  Πιστόχπόχιής τικόχ ο αρμόχοδιας  δικαστικής ος  ής ο διόχικής τικής ος  αρχής ος  περι ο τρόχπόχπόχιής οσεων  τόχυ
καταστατικόχυο / μής  λυοσής ς τής ς εταιρειοας, τόχ όχπόχιοόχ πρεοπει να εοχει εκδόχθειο τόχ πόχλυο τρειος (3)
μής ονες πριν απόχο τής ν ής μερόχμής νιοα υπόχβόχλής ος πρόχσφόχρωον.

Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιογραφόχ τόχυ καταστατικόχυο, με όχολα τα μεοχρι σής ομερα τρόχπόχπόχιής τικαο, ής ο φωτόχαντιογραφόχ
επικυρωμεονόχυ, απόχο δικής γόχορόχ, κωδικόχπόχιής μεονόχυ καταστατικόχυο, εφόχοσόχν υπαορχει.
2.  Πιστόχπόχιής τικα ο αρμόχοδιας δικαστικής ος  ής ο διόχικής τικής ος  αρχής ος  περι ο των τρόχπόχπόχιής οσεων τόχυ
καταστατικόχυο.
Σε  περιοπτωσής  εγκαταοστασής ς  τόχυς  στής ν  αλλόχδαπής ο,  τα  δικαιόχλόχγής τικα ο συοστασής ος  τόχυς
εκδιοδόχνται με βαοσής  τής ν ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα τής ς χωορας πόχυ ειοναι εγκατεστής μεονα, απόχο τής ν
όχπόχιοα και εκδιοδεται τόχ σχετικόχο πιστόχπόχιής τικόχο.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)  Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσής μόχυς  καταλόχογόχυς  ής ο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιοής σής  απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοής σής ς πόχυ συμμόχρφωονόχνται με τα ευρωπαιοκα ο πρόχοτυπα
πιστόχπόχιοής σής ς, καταο τής ν εοννόχια τόχυ Παραρτής οματόχς  κκ τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016,
μπόχρόχυον να  υπόχβαολλόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιής τικόχο εγγραφής ος εκδιδόχομενόχ απόχο τής ν
αρμόχοδια αρχής ο ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοής σής ς.
Στα πιστόχπόχιής τικαο αυταο αναφεορόχνται τα δικαιόχλόχγής τικαο βαοσει των όχπόχιοων εογινε ής  εγγραφής ο των
εν λόχογω όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχν επιοσής μόχ καταολόχγόχ ής ο ής  πιστόχπόχιοής σής  και ής  καταοταξής  στόχν εν
λόχογω καταολόχγόχ.
Η πιστόχπόχιόχυομενής  εγγραφής ο στόχυς επιοσής μόχυς καταλόχογόχυς απόχο τόχυς αρμόχοδιόχυς όχργανισμόχυος ής ο τόχ
πιστόχπόχιής τικόχο,  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  όχργανισμόχ ο πιστόχπόχιοής σής ς,  συνιστα ο τεκμής οριόχ
καταλλής λόχοτής τας όχοσόχν αφόχραο τις απαιτής οσεις πόχιόχτικής ος επιλόχγής ος, τις όχπόχιοες καλυοπτει όχ επιοσής μόχς
καταολόχγόχς ής ο τόχ πιστόχπόχιής τικόχο.
Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονόχι  σε επιοσής μόχυς καταλόχογόχυς απαλλαοσσόχνται απόχο
τής ν υπόχχρεοωσής  υπόχβόχλής ος των δικαιόχλόχγής τικωον πόχυ αναφεορόχνται στόχ πιστόχπόχιής τικόχο εγγραφής ος
τόχυς. 
(β)  Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι στόχ  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόχοσόχν  υπόχβαολλόχυν
κΕνής μερόχοτής τα  Πτυχιοόχυ» εν  ισχυο,  απαλλαοσσόχνται  απόχ ο τής ν  υπόχχρεοωσής  υπόχβόχλής ος  των
δικαιόχλόχγής τικωον 90:
-  απόχοσπασμα  πόχινικόχυ ο μής τρωοόχυ  τόχυ  αορθρόχυ  23.3.(α)  τής ς  παρόχυοσας  για  τόχν  Πρόχοεδρόχ  και
Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ εργόχλής πτικής ος επιχειορής σής ς.  Για τα λόχιπαο μεολής  τόχυ Δ.Σ τής ς εταιρειοας, θα
πρεοπει να υπόχβλής θειο αυτόχτελωος απόχοσπασμα πόχινικόχυο μής τρωοόχυ, καθόχοσόχν τα πρόχοσωπα αυταο δεν
καλυοπτόχνται απόχο τής ν Ενής μερόχοτής τα Πτυχιοόχυ. 
- φόχρόχλόχγικής ο και ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα τόχυ αορθρόχυ 23.3.(β) τής ς παρόχυοσας. 91

- τα πιστόχπόχιής τικαο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ Πρωτόχδικειοόχ και τόχ ΓΕΜΗ τόχυ αορθρόχυ 23.3.(γ) τής ς παρόχυοσας
υπόχο τής ν πρόχυοπόχοθεσής  όχομως όχοτι καλυοπτόχνται πλής ορως (όχολες όχι πρόχβλεπόχομενες περιπτωοσεις) απόχο
τής ν Ενής μερόχοτής τα Πτυχιοόχυ.
- τόχ πιστόχπόχιής τικόχο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ επιμελής τής οριόχ όχοσόχν αφόχραο τόχ λόχογόχ απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ
22. Α.4. (θ).92

-  τόχ  πιστόχπόχιής τικόχ ο τής ς  αρμόχοδιας  αρχής ος  για  τής ν  όχνόχμαστικόχπόχιοής σής  των  μετόχχωον  τόχυ  αορθρόχυ
23.3. (στ).
- τα  απόχδεικτικαο εογγραφα νόχμιμόχπόχιοής σής ς  τής ς εργόχλής πτικής ος επιχειορής σής ς.

Σε περιοπτωσής  πόχυ καοπόχιόχ απόχο τα ανωτεορω δικαιόχλόχγής τικαο εοχει λής οξει, πρόχσκόχμιοζεται τόχ σχετικόχο
δικαιόχλόχγής τικόχο εν ισχυο. Εφόχοσόχν στής ν Ενής μερόχοτής τα Πτυχιοόχυ δεν αναφεορεται ρής ταο όχοτι τα στελεοχής 
τόχυ πτυχιοόχυ  τόχυ πρόχσφεορόχντα ειοναι  ασφαλιστικωος  ενής ομερα στόχ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,  όχ  πρόχσφεορων
πρόχσκόχμιοζει  επιπλεοόχν  τής ς  Ενής μερόχοτής τας  Πτυχιοόχυ,  ασφαλιστικής ο ενής μερόχοτής τα  για  τα  στελεοχής 
αυταο. 
23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στής ν περιοπτωσής  πόχυ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας επιθυμειο να στής ριχθειο στις ικανόχοτής τες αολλων φόχρεοων,
ής  απόχοδειξής  όχοτι  θα  εοχει  στής  διαοθεσής ο τόχυ  τόχυς  αναγκαιοόχυς  πόχορόχυς,  γιονεται  με  τής ν  υπόχβόχλής ο
σχετικόχυο συμφωνής τικόχυο των φόχρεοων αυτωον για τόχν σκόχπόχο αυτόχο.
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  πρόχσφόχρα ο των  διαγωνιζόχμεονων  περιλαμβαονει  τόχυς  ακόχολόχυθόχυς  ής λεκτρόχνικόχυος
υπόχφακεολόχυς:
(α)  υπόχφαοκελόχ με τής ν εονδειξής  κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος»
 (β)  υπόχφαοκελόχ με τής ν εονδειξής  κΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο»
συομφωνα με τα κατωτεορω:
24.2 Ο ής λεκτρόχνικόχος υπόχφαοκελόχς κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος» πρεοπει, επιο πόχινής ο απόχκλεισμόχυο,
να περιεοχει93 τα ακόχολόχυθα:
 - α) τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς Δής ολωσής ς ( ΤΕΥΔ )

-  β) τής ν εγγυοής σής  συμμετόχχής ος, τόχυ αορθρόχυ 15 τής ς παρόχυοσας.
24.3 Ο ής λεκτρόχνικόχος υπόχφαοκελόχς κΟικόχνόχμικής ο Πρόχσφόχραο» περιεοχει  τόχ ψής φιακαο υπόχγεγραμμεονόχ
αρχειοόχ pdf, τόχ όχπόχιοόχ παραογεται απόχο τόχ υπόχσυοστής μα, αφόχυο συμπλής ρωθόχυον καταλλής ολως όχι σχετικεος
φόχορμες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας αναφεορει στής ν πρόχσφόχραο τόχυ τόχ τμής ομα τής ς συομβασής ς πόχυ
πρόχτιοθεται να αναθεοσει  υπόχ ο μόχρφής ο υπεργόχλαβιοας σε τριοτόχυς,  καθωος και τόχυς υπεργόχλαοβόχυς πόχυ
πρόχτειονει.
25.2. Η τής ορής σής  των υπόχχρεωοσεων τής ς παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν 4412/2016 απόχο υπεργόχλαοβόχυς δεν
αιορει τής ν ευθυονής  τόχυ κυριοόχυ αναδόχοχόχυ.
25.3. .................................................................... 94

25.4 Η αναθεοτόχυσα αρχής ο:
α)  επαλής θευοει υπόχχρεωτικαο τής  συνδρόχμής ο των λόχογων απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 Α τής ς παρόχυοσας
για τόχυς υπεργόχλαοβόχυς και όχοτι διαθεοτόχυν τα αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για τής ν εκτεολεσής  τόχυ εοργόχυ πόχυ
αναλαμβαονόχυν συομφωνα με τόχ αορθρόχ 165 τόχυ ν. 4412/2016, με τόχ Τυπόχπόχιής μεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνής ς
Δής ολωσής ς (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειο υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα να αντικαταστής οσει εοναν υπεργόχλαοβόχ, όχοταν απόχο
τής ν ως αονω επαλής οθευσής  πρόχκυοπτει όχοτι συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ και όχοτι δεν καλυοπτει τα
αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για τής ν εκτεολεσής  τόχυ εοργόχυ πόχυ αναλαμβαονει συομφωνα με τόχ αορθρόχ 165 τόχυ ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η εογκρισής  κατασκευής ος τόχυ δής μόχπρατόχυομενόχυ εοργόχυ, απόχφασιοστής κε με τής ν αριθμ.  468/17

(ΑΔΑ 6Λ5ΦΩ62-5ΨΕ) Απόχφαοσεις Δ.Σ. Απόχοφασής .
26.2  Ο  Κυοριόχς  τόχυ  Έργόχυ  μπόχρει ο να  εγκαταστής οσει  για  τόχ  εοργόχ  αυτόχ ο Τεχνικόχ ο Συομβόχυλόχ. Ο
Αναοδόχχόχς  τόχυ  εοργόχυ,  εοχει  τής ν  υπόχχρεοωσής  να  διευκόχλυονει  τις  δραστής ριόχοτής τες  τόχυ  Τεχνικόχυο
Συμβόχυολόχυ, πόχυ πής γαοζόχυν απόχο τής  συμβατικής ο σχεοσής  τής ς Υπής ρεσιοας με αυτόχον.
26.3........................................................................................... 95

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 008/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. 7ΣΘΜΩ62-ΔΗ8)

Αγ.Ανάργυροι, 16-01-2018

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1 Συμπλής ρωονόχνται τα στόχιχειοα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος.  Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχντες φόχρειος
δυονανται  να  χρής σιμόχπόχιόχυον  τόχ  παρόχον  τευοχόχς  διακής ορυξής ς  για  τις  συμβαοσεις  πόχυ  αναθεοτόχυν
συομφωνα με τις διαταοξεις τόχυ Βιβλιοόχυ ΙΙ τόχυ ν. 4412/2016.

2 Αναγραοφεται όχ κωδικόχος ταυτόχπόχιοής σής ς τής ς διατιθεομενής ς πιοστωσής ς (π.χ. κωδικόχος εναοριθμόχυ εοργόχυ
στόχ  ΠΔΕ  ής ο κωδικόχος  πιοστωσής ς  τόχυ  τακτικόχυ ο πρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοής σής ς).  Σε
περιοπτωσής  συγχρής ματόχδόχτόχυομενων εοργων απόχ ο πόχορόχυς τής ς Ευρωπαιοκής ος  Ένωσής ς, αναγραοφεται
και όχ τιοτλόχς τόχυ Επιχειρής σιακόχυο Πρόχγραομματόχς τόχυ ΕΣΠΑ ής ο αολλόχυ συγχρής ματόχδόχτόχυομενόχυ απόχο
πόχορόχυς ΕΕ πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δής μόχπρατόχυομενόχ εοργόχ.

3 Συμπλής ρωονεται ής  επωνυμιοα τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος.
4      Mεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας ''Επικόχινωνιοα'' τόχυ υπόχσυστής οματόχς
5  Πρβ.  αορθρόχ  122 τόχυ  ν.  4412/2016.  Η  πρόχκής ορυξής  συομβασής ς  περιλαμβαονει  κατ'  ελαοχιστόχν  τις

πλής ρόχφόχριοες πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Γ΄ τόχυ Παραρτής οματόχς   τόχυ Πρόχσαρτής οματόχς Α΄ τόχυ ν.
4412/2016. Επισής μαιονεται όχοτι, μεοχρι τής ν εοκδόχσής  τυπόχπόχιής μεονόχυ εντυοπόχυ πρόχκής ορυξής ς συομβασής ς
για συμβαοσεις καοτω των όχριοων, όχι αναθεοτόχυσες αρχεος, μπόχρόχυον να χρής σιμόχπόχιόχυον τόχ αντιοστόχιχόχ
τυπόχπόχιής μεονόχ  εοντυπόχ  τΠρόχκής ορυξής  Συομβασής ςύ,  αντλωοντας  τόχ  απόχ ο τής  διαδρόχμής ο
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμόχρφωονόχνταος  τόχ
αναλόχογως.

6 Η περιοπτωσής  ι) συμπλής ρωονεται και περιλαμβαονεται στής  Διακής ορυξής , εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο
πρόχβλεοπει υπόχδειογματα εγγραοφων πρόχς υπόχβόχλής ο απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος, π.χ εγγυής τικωον
επιστόχλωον.

7 Συμπλής ρωονόχνται τυχόχον αολλα εογγραφα συομβασής ς ής ο τευοχής  πόχυ ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο κριονει αναγκαιοα
με σκόχπόχο να περιγραοψει ής ο να πρόχσδιόχριοσει στόχιχειοα τής ς συομβασής ς ής ο τής ς διαδικασιοας συοναψής ς.

8  Συμπλής ρωονεται απόχο τής ν Αναθεοτόχυσα Αρχής ο με σαφής ονεια συγκεκριμεονής  ής μερόχμής νιοα ( τεγκαιορως,
ής οτόχι ως τής ν... ), πρόχς απόχφυγής ο όχιασδής οπόχτε συογχυσής ς και αμφιβόχλιοας.

9   Συμπλής ρωονεται ής  τεοταρτής  ής μεορα πριν απόχο τής  λής οξής  τής ς πρόχθεσμιοας τόχυ αορθρόχυ 14 τής ς 
παρόχυοσας.Σε περιοπτωσής  πόχυ ής  ής μεορα αυτής ο ειοναι αργιοα, τιοθεται ής  πρόχής γόχυομενής  αυτής ος εργαοσιμής  
ής μεορα. Πρβλ και αορθρόχ 11 τής ς υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

10  Πρβλ. αορθρόχ 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής ς υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
11   Σε περιοπτωσής  εφαρμόχγής ος τής ς διαδικασιοας τόχυ αορθρόχυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόχπ. Αα τόχυ ν. 

4412/2016 τΕλευοθερής  συμπλής ορωσής  τιμόχλόχγιοόχυύ, όχι αναθεοτόχυσες αρχεος περιλαμβαονόχυν στής ν εν 
λόχογω περιοπτωσής   (στ) αναφόχραο για τής ν υπόχβόχλής ο τόχυ σχετικόχυο τιμόχλόχγιοόχυ.

12  Επισής μαιονεται  όχοτι  αν  ής  αναθεοτόχυσα  αρχής ο θεωρής οσει  όχοτι  πρόχσφόχρεος  φαιονόχνται  ασυνής οθιστα
χαμής λεος,  απαιτει ο απόχ ο τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  να  εξής γής οσόχυν  τής ν  τιμής ο ής ο τόχ  κόχοστόχς  πόχυ
πρόχτειονόχυν  στής ν  πρόχσφόχρα ο τόχυς,  εντόχος  απόχκλειστικής ος  πρόχθεσμιοας,  κατα ο ανωοτατόχ  όχοριόχ  δεοκα
ής μερωον απόχο τής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς σχετικής ος πρόχοσκλής σής ς. Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο εφαρμόχοζόχνται τα
αορθρα 88 και 89 τόχυ ν. 4412/2016.

13  Η εν λόχογω πρόχθεσμιοα καθόχριοζεται στα εογγραφα τής ς συομβασής ς και δεν μπόχρειο να ειοναι μικρόχοτερής 
των δεοκα (10) όχυοτε μεγαλυοτερής  των ειοκόχσι (20) ής μερωον απόχο τής ν κόχινόχπόχιοής σής  τής ς πρόχοσκλής σής ς
υπόχβόχλής ος των δικαιόχλόχγής τικωον τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ.

14 Πρβλ. αορθρόχ 103 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 19 τόχυ ν.
4497/2017 (Α 171). 

15 Με τής ν επιφυολαξής  των παρ. 7 και 8 τόχυ αορθρόχυ 78 τόχυ ν. 4412/2016 ( λής οψής  επανόχρθωτικωον
μεοσων ).

16 Επισής μαιονεται όχοτι,  για τις συμβαοσεις καοτω των όχριοων,  στις όχπόχιοες αφόχραο τόχ παρόχον τευοχόχς,  τα
δικαιόχλόχγής τικα ο τόχυ  αορθρόχυ  80  τόχυ  ν.  4412/2016  υπόχβαολλόχνται  επικαιρόχπόχιής μεονα  απόχ ο τόχν
πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ,  εοπειτα  απόχ ο σχετικής ο πρόχοσκλής σής  τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος,  μόχονόχ  στής ν
περιοπτωσής  τόχυ πρόχσυμβατικόχυο ελεογχόχυ (πρβ. αορθρόχ 105 παρ. 3 περ. γ' τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως
τρόχπόχπόχιής οθής κε  απόχ ο τής ν  περ.  26  τόχυ  αορθρόχυ  107  τόχυ  ν.  4497/2017  (Α'  171).  Σε  διαφόχρετικής ο
περιοπτωσής , απαλειοφεται τόχ πρωοτόχ εδαοφιόχ τόχυ αορθρόχυ 4.2 περ. ε). 

17 Η απόχοφασής  κατακυορωσής ς κόχινόχπόχιειοται στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ: 1) στής ν περιοπτωσής  υπόχβόχλής ος
επικαιρόχπόχιής μεονων δικαιόχλόχγής τικωον, μεταο τόχν εολεγχόχ αυτωον καταο τόχ αορθρόχ 4.2 ε' πρωοτόχ εδαοφιόχ,
και 2) στής ν περιοπτωσής  πόχυ δεν απαιτειοται ής  υπόχβόχλής ο αυτωον, μεταο τής ν όχλόχκλής ορωσής  τόχυ ελεογχόχυ
των δικαιόχλόχγής τικωον τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 4.2 α' εοως δ' τής ς
παρόχυοσας.

18  Πρβλ. παρ. 7 τόχυ αορθρόχυ 379 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 43 παρ. 4 τόχυ ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επισής μαιονεται όχοτι, απόχο τής ν 2α Μαρτιοόχυ 2018, ισχυοόχυν τα πρόχβλεπόχομενα στόχ

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


αορθρόχ 15 τής ς ΚΥΑ 117384/26-10-2017, όχπόχοτε τόχ εν λόχογω αορθρόχ διαμόχρφωονεται  αναλόχογως. 
19  Πρβλ. αορθρόχ 127 παρ.1 δευοτερόχ εδαοφιόχ τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 107

περ. 32 τόχυ ν. 4497/2017. 
20  Πρβ.  Άρθρόχ  127  παρ.  2  και  αορθρόχ  376  παρ.  12  τόχυ  ν.  4412/2016. Στής ν  περιοπτωσής  πόχυ  όχι

αναθεοτόχυσες  αρχεος  επιλεοξόχυν  να  χρής σιμόχπόχιής οσόχυν  τόχ  υπόχσυοστής μα  σε  διαδικασιοες  αναοθεσής ς
συμβαοσεων με εκτιμωομενής  αξιοα κατωοτερής  των 60.000 Ευρωο χωριος ΦΠΑ (πρβ. αορθρόχ 21 τής ς υπ'
αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.), τόχ παραοβόχλόχ υπεορ τόχυ Δής μόχσιοόχυ ισόχυοται με πόχσόχο 1% επιο τής ς
εκτιμωομενής ς αξιοας τής ς συομβασής ς.

21  Πρβλ. αορθρόχ 127 παρ.2 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 33 τόχυ ν.
4497/2017.

22  Πρβλ.  αορθρόχ 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  όχοπως τρόχπόχπόχιοής θής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ.  14 τόχυ ν.
4497/2017 (Α 171). 

23 Τιοθεται  μόχονόχ  εφόχοσόχν  πρόχοκειται  για  συγχρής ματόχδόχτόχυομενόχ  εοργόχ  απόχ ο πόχορόχυς  τής ς  Ευρωπαιοκής ος
Ένωσής ς.

24 Τιοθεται μόχονόχ εφόχοσόχν επιλεγειο ής  διενεοργεια κλής ορωσής ς για τής  συγκρόχοτής σής  συλλόχγικωον όχργαονων.
25 Απόχο 1-1-2017 τιοθεται σε ισχυο τόχ π.δ 80/2016 (Α' 145), τόχ όχπόχιοόχ με τόχ αορθρόχ 13 καταργειο τόχ π.δ

113/2010.
26 Τιοθεται μόχονόχ όχοταν εκ τόχυ συμβατικόχυο πόχσόχυο (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριος ΦΠΑ), πρόχκυοπτει υπόχχρεοωσής 

όχνόχμαστικόχπόχπιοής σής ς των μετόχχωον των Α.Ε.
27 Νόχομόχι, ΠΔ και υπόχυργικεος απόχφαοσεις πόχυ εκδιοδόχνται μεταο τής ν εοναρξής  τής ς διαδικασιοας συοναψής ς

τής ς  συομβασής ς  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  120  τόχυ  ν.  4412/2016,   δεν  απόχτελόχυον  μεορόχς  τόχυ
εφαρμόχστεοόχυ θεσμικόχυο πλαισιοόχυ τής ς.

28 Όταν  πρόχοκειται  για  συγχρής ματόχδόχτόχυομενόχ  απόχ ο τής ν  Ε.Ε.  εοργόχ,  τόχυοτόχ  να  αναγραοφεται  στής 
Διακής ορυξής  και  ειδικόχοτερα  να  αναγραοφεται  όχ  τιοτλόχς  τής ς  Πραοξής ς  και  τόχυ  Επιχειρής σιακόχυο
Πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δής μόχπρατόχυομενόχ εοργόχ, καθωος και τα
πόχσόχσταο συγχρής ματόχδόχοτής σής ς τής ς δαπαονής ς τόχυ εοργόχυ απόχο εθνικόχυος και ενωσιακόχυος πόχορόχυς (με
αναφόχρα ο στόχ  διαρθρωτικόχ ο ταμειοόχ).  Επιοσής ς,  ής  σχετικής ο συμπλής ορωσής  ακόχλόχυθει ο τής  διακριτής ο
όχρόχλόχγιοα Συλλόχγικεος Απόχφαοσεις ( ΣΑ ) εοργων  ής ο ΚΑΕ, αναολόχγα τής ν πής γής ο χρής ματόχδόχοτής σής ς (ΠΔΕ ής ο
Τακτικόχος πρόχυοπόχλόχγισμόχος). Για τόχ ζής οτής μα τής ς  αναολής ψής ς δαπανωον δής μόχσιοων επενδυοσεων,  βλ. και
αορθρόχ 5 τόχυ π.δ. 80/2016.

29 Οι κρατής οσεις πρόχσαρμόχοζόχνται αναολόχγα με τόχν φόχρεοα εκτεολεσής ς τόχυ εοργόχυ.
30  Ή/και ής  Επιτρόχπής ο Διαγωνισμόχυο, καταο περιοπτωσής  (πρβλ. αορθρόχ 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ς με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
31   Πρβλ. όχμόχιοως πρόχής γόχυομενής  υπόχσής μειοωσής .
32  Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 τΑναολής ψής  υπόχχρεωοσεων απόχο τόχυς διαταοκτεςύ ( Α΄

145 ): τΟι διακής ρυοξεις, όχι απόχφαοσεις αναοθεσής ς και όχι συμβαοσεις πόχυ συναοπτόχνται για λόχγαριασμόχο
των  φόχρεοων  Γενικής ος  Κυβεορνής σής ς  αναφεορόχυν  απαραιοτής τα  τόχν  αριθμόχ ο και  τής  χρόχνόχλόχγιοα  τής ς
απόχοφασής ς αναολής ψής ς υπόχχρεοωσής ς, τόχν αριθμόχο καταχωορισής ος τής ς στα λόχγιστικαο βιβλιοα τόχυ όχικειοόχυ
φόχρεοα, καθωος και τόχν αριθμόχο τής ς απόχοφασής ς εογκρισής ς τής ς πόχλυετόχυος αναολής ψής ς σε περιοπτωσής  πόχυ
ής  δαπαονής  εκτειονεται σε περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτής .". Επιοσής ς, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 12
παρ. 2 γ) τόχυ ιοδιόχυ π.δ : τΔιακής ρυοξεις, όχοπόχυ απαιτειοται, και απόχφαοσεις αναοθεσής ς πόχυ εκδιοδόχνται
και συμβαοσεις πόχυ συναοπτόχνται απόχο φόχρειος τής ς Γενικής ος Κυβεορνής σής ς ειοναι αοκυρες, εφόχοσόχν δεν εοχει
πρόχής γής θει ο αυτωον  ής  εοκδόχσής  τής ς  απόχοφασής ς  αναολής ψής ς  υπόχχρεοωσής ς  τόχυ  αορθρόχυ  2,  παρ.  2  τόχυ
παρόχοντόχς. "Πρβλ.  και  αορθρόχ  5  τόχυ  ως  αονω  διαταογματόχς  τΑναολής ψής  δαπανωον  δής μόχσιοων
επενδυοσεωνύ.

33  Σε περιοπτωσής  πόχυ περιλαμβαονόχνται τυχόχον δικαιωοματα πρόχαιορεσής ς, διαμόχρφωονεται αναλόχογως ής  
εκτιμωομενής  αξιοα τής ς συομβασής ς (πρόχυοπόχλόχγισμόχος δής μόχπραοτής σής ς) και τόχ παρόχον αορθρόχ (πρβ. αορθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόχυ ν. 4412/2016).

34 Τόχ  πόχσόχ ο των  απρόχοβλεπτων  δαπανωον  επαναυοπόχλόχγιοζεται  κατα ο τής ν  υπόχγραφής ο τής ς  συομβασής ς,
αναολόχγα με τής ν πρόχσφερθειοσα εοκπτωσής , ωοστε να διατής ρειοται ής  εν λόχογω πόχσόχστιαιοα αναλόχγιοα τόχυ
9% επι ο τής ς  δαπαονής ς  εργασιωον  με  ΓΕ&ΟΕ,  συομφωνα με  τής ν  παραογραφόχ 3  τόχυ  αορθρόχυ  156 ν.
4412/2016. 

35 Πρβλ. αορθρόχ 6 παρ. 7 τόχυ ν. 4412/2016.

36 Μπόχρει ο ής  εοναρξής  τής ς πρόχθεσμιοας να όχριοζεται διαφόχρετικαο,   αν λόχογόχυ χαορής  δεν πρόχβλεοπεται  ής 
αομεσής  εοναρξής  των εργασιωον (αορθρόχ 147 παρ.2 ν. 4412/2016).



37 Με τής ν επιφυολαξής  τής ς επόχομενής ς υπόχσής μειοωσής ς.
38  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρει ο να επιτρεοπόχυν τής ν υπόχβόχλής ο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον και στής ν

περιοπτωσής  αυτής ο πρόχσαρμόχοζεται αντιστόχιοχως τόχ 13.4. ( πρβλ αορθρόχ 57  τόχυ ν. 4412/2016 ).
39  Τόχ πόχσόχστόχο τής ς εγγυοής σής ς συμμετόχχής ος δεν μπόχρειο να υπερβαιονει τόχ 2% τής ς εκτιμωομενής ς αξιοας τής ς

συομβασής ς, χωριος τόχ Φ.Π.Α., με αναολόχγής  στρόχγγυλόχπόχιοής σής  (αορθρόχ 72 παρ. 1 περ. α εδαοφιόχ πρωοτόχ
τόχυ ν. 4412/2016).

40 Πρβ. αορθρόχ 72 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε  με τής ν περ. 4 τόχυ αορθρόχυ 107 τόχυ ν.
4497/2017 (Α' 171).

41 Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωσής , καταο τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν. 4412/2016, όχπόχοτε μνής μόχνευοόχνται και όχι
απαραιοτής τες λεπτόχμεορειες. 

42 Συμπλής ρωονεται αν πρόχβλεοπεται ής ο όχοχι ής  χόχρής ογής σής  πρόχκαταβόχλής ος.  Συομφωνα με τής ν παραογραφόχ 10
εδ. α τόχυ αορθρόχυ 25 τόχυ ν. 3614/2007 (όχοπως πρόχστεοθής κε με τής ν παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 242 τόχυ ν.
4072/2012),  στις  περιπτωοσεις  συγχρής ματόχδόχτόχυομενων  δής μόχοσιων  εοργων  στις  διακής ρυοξεις
υπόχχρεωτικα ο περιλαμβαονεται  δυνατόχοτής τα  χόχρής ογής σής ς  πρόχκαταβόχλής ος.  Η  υπόχχρεοωσής  αυτής ο
εξακόχλόχυθειο να ισχυοει και για τα πρόχγραομματα τής ς περιόχοδόχυ 2014-2020 δυναομει τής ς παρ. 15 τόχυ
αορθρόχυ 59 τόχυ ν. 4314/2014.

43 Εφόχοσόχν  πρόχβλεοπεται  πρόχκαταβόχλής ο συμπλής ρωονόχνται  όχι  όχορόχι  για  τής ν  εγγυής τικής ο επιστόχλής ο
πρόχκαταβόχλής ος. Επισής μαιονεται όχοτι ής  εγγυοής σής  καλής ος εκτεολεσής ς καλυοπτει και τής ν παρόχχής ο ισόχοπόχσής ς
πρόχκαταβόχλής ος πρόχς τόχν αναοδόχχόχ, χωριος να απαιτειοται ής  καταοθεσής  εγγυοής σής ς πρόχκαταβόχλής ος. Στής ν
περιοπτωσής  πόχυ  με  τής ν  παρόχυοσα  όχριοζεται   μεγαλυοτερόχ  υοψόχς  πρόχκαταβόχλής ος  (πχ  15%),  αυτής ο
λαμβαονεται  με  τής ν  καταοθεσής  απόχ ο τόχν  αναοδόχχόχ  εγγυοής σής ς  πρόχκαταβόχλής ος  πόχυ  θα  καλυοπτει  τής 
διαφόχραο μεταξυ ο τόχυ πόχσόχυ ο τής ς εγγυοής σής ς καλής ος εκτεολεσής ς και τόχυ πόχσόχυ ο τής ς καταβαλλόχομενής ς
πρόχκαταβόχλής ος (παρ. 1 δ αορθρόχυ 72 τόχυ ν. 4412/2016).

44  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να ζής τόχυον απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες να παραοσχόχυν κΕγγυοής σής  καλής ος
λειτόχυργιοας»  για  τής ν  απόχκαταοστασής  των  ελαττωμαοτων  πόχυ  ανακυοπτόχυν  ής ο των  ζής μιωον  πόχυ
πρόχκαλόχυονται  απόχ ο δυσλειτόχυργιοα  των  εοργων  κατα ο τής ν  περιοόχδόχ  εγγυοής σής ς  καλής ος  λειτόχυργιοας,
εφόχοσόχν  πρόχβλεοπεται  στα  εογγραφα  τής ς  συομβασής ς.  Τόχ  υοψόχς  τής ς  εγγυοής σής ς  καλής ος  λειτόχυργιοας
συμπλής ρωονεται σε  συγκεκριμεονόχ χρής ματικόχ ο πόχσόχο.   Οι  εγγυής τικεος  επιστόχλεος  καλής ος  λειτόχυργιοας
περιλαμβαονόχυν  κατ’  ελαοχιστόχν  τα  αναφερόχομενα  στής ν  παραογραφόχ  15.2  τής ς  παρόχυοσας  και
επιπρόχοσθετα, τόχν αριθμόχο και τόχν τιοτλόχ τής ς σχετικής ος συομβασής ς.

45 Τα γραμμαοτια συοστασής ς χρής ματικής ος παρακαταθής οκής ς τόχυ Ταμειοόχυ Παρακαταθής κωον και Δανειοων,
για  τής ν  παρόχχής ο εγγυής οσεων  συμμετόχχής ος  και  καλής ος  εκτεολεσής ς  (εγγυόχδόχτικής ο παρακαταθής οκής )
συστής ονόχνται συομφωνα με τής ν ειδικής ο νόχμόχθεσιοα πόχυ  διεοπει αυτόχο και ειδικόχοτερα βαοσει τόχυ αορθρόχυ
4  τόχυ  π.δ  τής ς  30  Δεκεμβριοόχυ  1926/3  Ιανόχυαριοόχυ  1927  (τΠερι ο συσταοσεως  και  απόχδόχοσεως
παρακαταθής κωον και καταθεοσεων παραο τω Ταμειοω Παρακαταθής κωον και Δανειοωνύ). Πρβλ. Τόχ με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εογγραφόχ τής ς Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

46 Πρβλ.  και  τα  ειδικόχοτερα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  4.1.ζ.  τής ς  παρόχυοσας,  ως  πρόχς  τις  εγγυής οσεις
συμμετόχχής ος.

47  Η  πρόχθεσμιοα  παραλαβής ος  των  πρόχσφόχρωον  καθόχριοζεται  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  27  τόχυ  ν.
4412/2016 .

48 Πρόχτειονεται όχι αναθεοτόχυσες αρχεος να όχριοζόχυν τής ν ής μερόχμής νιοα ής λεκτρόχνικής ος απόχσφραογισής ς των
πρόχσφόχρωον  μετα ο τής ν  παρεολευσής  τριωον  εργασιομων  ής μερωον  απόχ ο τής ν  καταλής κτικής ο ής μερόχμής νιοα
υπόχβόχλής ος  των πρόχσφόχρωον,  πρόχκειμεονόχυ  να  εοχει  πρόχσκόχμιστει ο απόχ ο τόχυς  συμμετεοχόχντες  και  ής 
πρωτόχοτυπής  εγγυοής σής  συμμετόχχής ος,  συομφωνα  με  τα  πρόχβλεπόχομενα  στόχ  αορθρόχ  3.5.  περ.  β  τής ς
παρόχυοσας.

49 Οριοζεται όχ χρόχονόχς απόχο τής ν Αναθεοτόχυσα Αρχής ο κατ΄ εκτιομής σής  των ιδιαιτερόχτής οτων τής ς διαδικασιοας.
Για τόχν καθόχρισμόχο τόχυ χρόχονόχυ ισχυοόχς τής ς πρόχσφόχραος, πρβ. Άρθρόχ 97 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016.

50  Πρβ. υπόχσής μειοωσής  για πρόχκής ορυξής  συομβασής ς στόχ αορθρόχ 2.1 τής ς παρόχυοσας.
51 Συομφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τής ν παρ. 3 αορθρόχυ 377 καθωος και τις παρ. 11 και 12

αορθρόχυ 379 ν. 4412/2016, εξακόχλόχυθει ο ής  υπόχχρεοωσής  δής μόχσιοευσής ς πρόχκής ορυξής ς συομφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αορθρόχυ 15 ν. 3669/2008 μεοχρι τής ν  31/12/2017 σε δυοόχ ής μερής οσιες εφής μεριοδες και
στόχν περιφερειακόχο και τόχπικόχο τυοπόχ μεοχρι 31/12/2020 (πρβλ και τής ν ενόχοτής τα Δ τής ς εγκυκλιοόχυ με
αριθ. Ε. 16/2007 τής ς ΓΓΔΕ τόχυ ΥΠΕΧΩΔΕ).

52 Πρβ. Άρθρόχ 25 τόχυ ν. 4412/2016. Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχυσες αρχεος δεν μπόχρόχυον να καλόχυον
συγκεκριμεονες ταοξεις/ πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ. 



53  Κατ’  αντιστόχιχιοα  με  τα  όχυσιωοδής  χαρακτής ριστικα ο τόχυ  εοργόχυ  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  11  τής ς
παρόχυοσας (αναφεορεται ής  κατής γόχριοα ής ο όχι κατής γόχριοες στις όχπόχιοες εμπιοπτει τόχ εοργόχ συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 100 τόχυ ν. 3669/2008 και τόχυς ειδικόχοτερόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 76 ν. 4412/2016).

54  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αορθρόχυ 91 ν. 4412/2016.
55 Πρβλ. αορθρόχ 73 παρ. 1 εδ. α τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 6 τόχυ ν.

4497/2017. Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχυσες αρχεος πρεοπει να πρόχσαρμόχοζόχυν τόχ σχετικόχο πεδιοόχ
τόχυ  Μεορόχυς  ΙΙΙ.Α  τόχυ  ΤΕΥΔ  και  ειδικόχοτερα,  αντι ο τής ς  αναφόχραος  σε  ττελεσιοδικής  καταδικαστικής ο
απόχοφασής ύ,  δεδόχμεονής ς  τής ς  ως  αονω  νόχμόχθετικής ος  μεταβόχλής ος,  να  θεοτόχυν  τής  φραοσής  ταμεταοκλής τής 
καταδικαστικής ο απόχοφασής ύ, ής  δε σχετικής ο δής ολωσής  τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα στόχ ΤΕΥΔ αφόχραο μόχονόχ σε
αμεταοκλής τες καταδικαστικεος απόχφαοσεις.

56 Πρβλ.  αορθρόχ 73 παρ.  1  τελευταιοα  δυοόχ εδαοφια τόχυ ν.  4412/2016,  όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής καν με  τόχ
αορθρόχ 107 περ. 7 τόχυ ν. 4497/2017.
57 Πρβ. αορθρόχ 73 παρ. 2 περιοπτωσής  γ τόχυ ν. 4412/2016 , ής  όχπόχιοα πρόχστεοθής κε με τόχ αορθρόχ 39 τόχυ ν.
4488/2017.

58  Επισής μαιονεται  όχοτι  ής  εν  λόχογω  πρόχοβλεψής  για  παρεοκκλισής  απόχ ο τόχν  υπόχχρεωτικόχ ο απόχκλεισμόχο
απόχτελει ο δυνατόχοτής τα τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  (πρβλ.  Άρθρόχ  73  παρ.  3  τόχυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιοπτωσής  πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τής  σχετικής ο δυνατόχοτής τα, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο διαγραοφει
τής ν  παραογραφόχ αυτής ο.

59 Επισής μαιονεται  όχοτι   ής  εν  λόχογω  πρόχοβλεψής  για  παρεοκκλισής  απόχ ο τόχν  υπόχχρεωτικόχ ο απόχκλεισμόχο
απόχτελει ο δυνατόχοτής τα τής ς  αναθεοτόχυσας  αρχής ος  (πρβλ.  Άρθρόχ  73  παρ.  3  τόχυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιοπτωσής  πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τής  σχετικής ο δυνατόχοτής τα, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο διαγραοφει
τής ν παραογραφόχ  αυτής ο.

60  Οι λόχογόχι τής ς παραγραοφόχυ 22.Α.4.  απόχτελόχυον δυνής τικόχυος  λόχογόχυς απόχκλεισμόχυ ο συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 73 παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα ο συνεοπεια,  ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο δυοναται  να επιλεοξει  εοναν,
περισσόχοτερόχυς, όχολόχυς ής ο ενδεχόχμεονως και κανεοναν απόχο τόχυς λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο συνεκτιμωοντας
τα  ιδιαιοτερα  χαρακτής ριστικα ο τής ς  υπόχ ο αναοθεσής  συομβασής ς  (εκτιμωομενής  αξιοα  αυτής ος,  ειδικεος
περισταοσεις κλπ), με σχετικής ο πρόχοβλεψής  στόχ παρόχον σής μειοόχ τής ς διακής ορυξής ς. 

61  Σής μειωονεται  όχοτι  όχ  ανωτεορω  εθνικόχος  λόχογόχς  απόχκλεισμόχυ ο τιοθεται  στής  διακής ορυξής  μόχονόχ  για
συμβαοσεις εοργων πρόχυοπόχλόχγισμόχυο εκτιμωομενής ς αξιοας ανωοτερής ς τόχυ 1.000.000,00 ευρωο  και στής ν
περιοπτωσής  αυτής ο συμπλής ρωονεται στόχ Μεορόχς ΙΙΙ Δ τόχυ ΤΕΥΔ 

62  Πρβλ. αορθρόχ 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ής  όχπόχιοα πρόχστεοθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 9 τόχυ ν. 
4497/2017. 

63  Υπενθυμιοζεται όχοτι  αναφόχραο στής ν παραογραφόχ 22.Α.4 θα γιονει μόχονόχ στής ν περιοπτωσής  πόχυ ής  
Αναθεοτόχυσα Αρχής ο επιλεοξει καοπόχιόχν απόχο τόχυς δυνής τικόχυος λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο.

64  Επισής μαιονεται όχοτι όχολα τα κριτής ορια πόχιόχτικής ος επιλόχγής ος, πλής ν τής ς καταλλής λόχοτής τας για τής ν αοσκής σής 
επαγγελματικής ος δραστής ριόχοτής τας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόχο με τόχ αρ. 76 τόχυ ν. 4412/2016),
ειοναι πρόχαιρετικαο για τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο και πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγα με τόχ
αντικειομενόχ τής ς συομβασής ς (αορθρόχ 75 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016). Σε καοθε περιοπτωσής , πρεοπει να
διαμόχρφωονόχνται  κατα ο τρόχοπόχ,  ωοστε  να  μής ν  περιόχριοζεται  δυσαναολόχγα  ής  συμμετόχχής ο των
ενδιαφερόχομενων όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχυς διαγωνισμόχυος. Καταο τόχ σταοδιόχ τόχυ πρόχσδιόχρισμόχυο
των  κριτής ριοων  καταλλής λόχοτής τας  των  υπόχψής φιοων,  ειοναι  αναγκαιοόχ  να  τής ρόχυονται  απόχ ο τις
αναθεοτόχυσες  αρχεος,  όχι  θεμελιωοδεις  ενωσιακεος  αρχεος,  ιδιοως  ής  αρχής ο τής ς  ιοσής ς  μεταχειορισής ς  των
συμμετεχόχοντων, τής ς απόχφυγής ος των διακριοσεων, τής ς διαφαονειας και τής ς αναοπτυξής ς τόχυ ελευοθερόχυ
ανταγωνισμόχυο.  Τα  κριτής ορια  επιλόχγής ος  τόχυ  αορθρόχυ 22.Β ε  22.Ε εξεταοζόχνται  κατα ο τής  διαδικασιοα
ελεογχόχυ τής ς καταλλής λόχοτής τας τόχυ πρόχσφεορόχντόχς να εκτελεοσει τής  συομβασής  (κριτής ορια τon/offύ). 

65  Επισής μαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχυσες αρχεος δεν μπόχρόχυον να καλόχυον συγκεκριμεονες ταοξεις/ πτυχιοα
τόχυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αορθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όχοπως ισχυοόχυν δυναομει τόχυ αορθρόχυ 119 παρ. 5 περ. α'
εοως δ' τόχυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμόχο με τόχ αορθρόχ 75 παρ. 2 & 5 τόχυ ν. 4412/2016 (πρβ. και
αορθρόχ 80 παρ. 1 τόχυ ν. 3669/2008, όχοπως αντικατασταοθής κε με τόχ αορθρόχ 119 παρ. 5 περ. ής ' τόχυ ν.
4472/2017).

66  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να επιβαολλόχυν απαιτής οσεις πόχυ να διασφαλιοζόχυν όχοτι όχι όχικόχνόχμικόχιο
φόχρειος διαθεοτόχυν τής ν αναγκαιοα όχικόχνόχμικής ο και χρής ματόχδόχτικής ο ικανόχοτής τα για τής ν εκτεολεσής  τής ς
συομβασής ς. Όλες όχι απαιτής οσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ τής ς
συομβασής ς (πρβ. αορθρόχ 75 παρ. 1 τελευταιοόχ εδαοφιόχ και αρ. 75 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016). Οι εν λόχογω
απαιτής οσεις καθόχριοζόχνται περιγραφικαο στόχ παρόχον σής μειοόχ, χωριος παραπόχμπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ



ΜΕΕΠ. Σε καοθε περιοπτωσής  και μεοχρι τής ν καταοργής σής  των αορθρων 80 εοως 110 τόχυ ν. 3669/2008 και
τής ν εοναρξής  ισχυοόχς τόχυ π.δ. τόχυ αορθρόχυ 118 παρ. 20 τόχυ ν. 4472/2017, επισής μαιονεται όχοτι, εφόχοσόχν ής 
αναθεοτόχυσα αρχής ο επιλεοξει τής ν παραπόχμπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ ως πρόχς τόχν καθόχρισμόχο
των  απαιτής οσεων  για  τις  εγγεγραμμεονες  στόχ  ΜΕΕΠ  εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις,  πρεοπει  να
περιγραοψει  αναλυτικα ο τις  αντιοστόχιχες  απαιτής οσεις  και  για  τις  αλλόχδαπεος  εργόχλής πτικεος
επιχειρής οσεις.

67  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να επιβαολλόχυν απαιτής οσεις πόχυ να διασφαλιοζόχυν όχοτι όχι όχικόχνόχμικόχιο
φόχρειος  διαθεοτόχυν  τής ν  αναγκαιοα  τεχνικής ο και  επαγγελματικής ο ικανόχοτής τα  για  τής ν  εκτεολεσής  τής ς
συομβασής ς. Όλες όχι απαιτής οσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ τής ς
συομβασής ς (πρβ. αορθρόχ 75 παρ. 1 τελευταιοόχ εδαοφιόχ και αρ. 75 παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016). Οι εν λόχογω
απαιτής οσεις  καταρχαος  καθόχριοζόχνται  περιγραφικα ο στόχ  παρόχον  σής μειοόχ,  χωριος  παραπόχμπής ο σε
ταοξεις/πτυχιοα  τόχυ  ΜΕΕΠ ής ο βαθμιοδες/κατής γόχριοες  τόχυ  ΜΕΚ.  Σε  καοθε  περιοπτωσής  και  μεοχρι  τής ν
καταοργής σής  των αορθρων 80 εοως 110 τόχυ ν. 3669/2008 και τής ν εοναρξής  ισχυοόχς τόχυ π.δ. τόχυ αορθρόχυ
118  παρ.  20  τόχυ  ν.  4472/2017,  επισής μαιονεται  όχοτι,   εφόχοσόχν  ής  αναθεοτόχυσα  αρχής ο επιλεοξει  τής ν
παραπόχμπής ο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ ής ο βαθμιοδες/κατής γόχριοες τόχυ ΜΕΚ ως πρόχς τόχν καθόχρισμόχο
των απαιτής οσεων για τις  εγγεγραμμεονες στόχ ΜΕΕΠ εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις  (πχ.  στελεοχωσής ),
πρεοπει να περιγραοψει αναλυτικαο τις αντιοστόχιχες απαιτής οσεις και για τις αλλόχδαπεος εργόχλής πτικεος
επιχειρής οσεις. 

68 Πρόχαιρετικής ο επιλόχγής ο:  Η παρ. 22.Ε τιοθεται καταο διακριτικής ο ευχεορεια τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος και
συμπλής ρωονεται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016. Επισής μαιονεται όχοτι όχολες όχι απαιτής οσεις
πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ τής ς συομβασής ς (αορθρόχ 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

69  Τόχ εδαοφιόχ αυτόχο πρόχστιοθεται καταο τής ν κριοσής  τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος συομφωνα με τόχ αορθρόχ 78
παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, αολλως διαγραοφεται.

70  Πρόχαιρετικής ο επιλόχγής ο. Συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  78  παρ.  2  τόχυ  ν.  4412/2016,  στής ν  περιοπτωσής 
συμβαοσεων εοργων όχι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να απαιτόχυον τής ν εκτεολεσής  όχρισμεονων κριοσιμων
καθής κόχοντων απευθειοας  απόχ ο τόχν  ιοδιόχ  τόχν πρόχσφεορόχντα (  πρόχαιρετικής ο σής μειοωσής  τόχυ  ανωτεορω
εδαφιοόχυ).

71 Ως πρόχς τόχν τρόχοπόχ υπόχβόχλής ος  των απόχδεικτικωον μεοσων τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ,  τα όχπόχιοα εοχόχυν
συνταχθειο/ παραχθειο απόχο τόχυς ιοδιόχυς τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πρβλ. αορθρόχ 8 παρ. 3 τής ς με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

72  Επισής μαιονεται όχοτι ής  ανωτεορω δυνατόχοτής τα εναπόχοκειται στής  διακριτικής ο ευχεορεια τόχυ όχικόχνόχμικόχυο
φόχρεοα. Εξακόχλόχυθει ο να υφιοσταται ής  δυνατόχοτής τα να υπόχγραοφεται τόχ ΤΕΥΔ απόχο τόχ συονόχλόχ των
φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ αναφεορόχνται στα τελευταιοα δυοόχ εδαοφια τόχυ αορθρόχυ 73 παρ. 1 τόχυ  ν.
4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιής οθής καν με τόχ αορθρόχ 107 περ. 7 τόχυ ν. 4497/2017.

73  Πρβλ. αορθρόχ 79Α ν. 4412/2016, τόχ όχπόχιοόχ πρόχστεοθής κε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 13 τόχυ ν. 4497/2017.
74  Η  υπόχχρεωτικής ο αντικαταοστασής  τόχυ  τριοτόχυ,  ως  πρόχς  τής ν  παρ.  4,  εναπόχοκειται  στής  διακριτικής ο

ευχεορεια τής ς αναθεοτόχυσας αρχής ος, εφόχοσόχν δε δεν τής ν επιθυμειο, απαλειοφεται ής  αναφόχραο στής ν παρ. 4
στόχ παρόχον σής μειοόχ. Πρβλ. αορθρόχ. 78 παρ. 1 τόχυ  ν, 4412/2016.

75  Εφισταοται  ής  πρόχσόχχής ο των  αναθετόχυσωον  αρχωον  στόχ  όχοτι  πρεοπει  να  ζής τειοται  ής  πρόχσκόχομισής 
δικαιόχλόχγής τικωον πρόχς απόχοδειξής  μόχονόχ των λόχογων απόχκλεισμόχυο και των κριτής ριοων επιλόχγής ος πόχυ
εοχόχυν τεθειο στής ν παρόχυοσα διακής ορυξής . Επισής μαιονεται, περαιτεορω, όχοτι, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο δυοναται,
κατα ο τόχ αρ. 79 παρ. 5 τόχυ ν. 4412/2016,  να ζής τει ο απόχ ο πρόχσφεορόχντες, σε όχπόχιόχδής οπόχτε χρόχνικόχο
σής μειοόχ καταο τής  διαορκεια τής ς διαδικασιοας, να υπόχβαολλόχυν όχολα ής ο όχρισμεονα δικαιόχλόχγής τικαο,  όχοταν
αυτόχο απαιτειοται για τής ν όχρθής ο διεξαγωγής ο τής ς διαδικασιοας.

76  Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 73 παρ. 2 τελευταιοόχ εδαοφιόχ τόχυ ν. 4412/2016 : τΑν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας
ειοναι Έλλής νας πόχλιοτής ς ής ο εοχει τής ν εγκαταοστασής ο τόχυ στής ν Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις τόχυ πόχυ αφόχρόχυον
τις εισφόχρεος κόχινωνικής ος ασφαολισής ς καλυοπτόχυν τόχοσόχ τής ν κυορια όχοσόχ και τής ν επικόχυρικής ο ασφαολισής ."

77  Λαμβανόχμεονόχυ υπόχοψής  τόχυ συοντόχμόχυ, σε πόχλλεος περιπτωοσεις, χρόχονόχυ ισχυοόχς των πιστόχπόχιής τικωον
φόχρόχλόχγικής ος  ενής μερόχοτής τας,  όχι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  μεριμνόχυον  να  απόχκτόχυος  εγκαιορως
πιστόχπόχιής τικα ο πόχυ  να  καλυοπτόχυν  και  τόχν  χρόχονόχ  υπόχβόχλής ος  τής ς  πρόχσφόχραος,  συομφωνα  με  τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 104 τόχυ ν. 4412/2016, πρόχκειμεονόχυ να τα υπόχβαολόχυν, εφόχοσόχν
αναδειχθόχυον πρόχσωρινόχιο αναοδόχχόχι. Τα εν λόχογω πιστόχπόχιής τικαο υπόχβαολλόχνται μαζιο με τα υπόχολόχιπα
απόχδεικτικαο μεοσα τόχυ αορθρόχυ 23 απόχο τόχν πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ μεοσω τής ς λειτόχυργικόχοτής τας τής ς
κΕπικόχινωνιοας» τόχυ υπόχσυστής οματόχς.

78  Οι  υπευοθυνες  δής λωοσεις  τόχυ  παρόχοντόχς  τευοχόχυς  φεορόχυν  εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο



υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο πόχυ  υπόχστής ριοζεται  απόχ ο εγκεκριμεονόχ
πιστόχπόχιής τικόχο (Πρβλ. αορθρόχ 9 παρ. 3 τής ς με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

79  Πρβλ. όχμόχιοως  ως αονω υπόχσής μειοωσής  για τα πιστόχπόχιής τικαο φόχρόχλόχγικής ος ενής μερόχοτής τας
80  Εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο τής ν επιλεοξει ως λόχογόχ απόχκλεισμόχυο.
81  Με  εκτυοπωσής  τής ς  καρτεολας  τΣτόχιχειοα  Μής τρωοόχυ/  Επιχειορής σής ςύ,  όχοπως  αυτα ο εμφανιοζόχνται  στόχ

taxisnet.
82  Εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο τις επιλεοξει, όχολες ής ο καοπόχια/ες εξ αυτωον, ως λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο.
83  Επισής μαιονεται όχοτι ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο,  εφόχοσόχν μπόχρεοσει να απόχδειοξει,  με καταολλής λα μεοσα, όχοτι

συντρεοχει καοπόχια απόχο τις περιπτωοσεις αυτεος, απόχκλειοει όχπόχιόχνδής οπόχτε όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα απόχο τής 
συμμετόχχής ο στής  διαδικασιοα συοναψής ς τής ς δής μόχοσιας συομβασής ς. 

84 Εφόχοσόχν ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο τής ν επιλεοξει ως λόχογόχ απόχκλεισμόχυο.
85 Η υπόχχρεοωσής  πρόχσκόχομισής ς δικαιόχλόχγής τικωον όχνόχμαστικόχπόχιοής σής ς μετόχχωον, εφόχοσόχν πρόχοκειται για

συμβαοσεις εκτιμωομενής ς αξιοας αονω τόχυ 1.000.000,00 ευρωο, αφόχραο μόχονόχ στις  ανωονυμες εταιρειοες
πόχυ λαμβαονόχυν μεορόχς στόχ διαγωνισμόχο,  ειοτε  πρόχοκειται για μεμόχνωμεονόχυς υπόχψής οφιόχυς,  ειοτε  για
μεολής  ενωοσεων  Εξαιρόχυονται  τής ς  υπόχχρεοωσής ς  αυτής ος  όχι  εταιρειοες  πόχυ  ειοναι  εισής γμεονες  στόχ
Χρής ματιστής οριόχ τής ς χωορας εγκαταοστασής ος τόχυς και υπόχβαολλόχυν περιο τόχυοτόχυ υπευοθυνής  δής ολωσής  τόχυ
νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ τόχυς.

86  Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωσής  λόχογω τόχυ πρόχυοπόχλόχγισμόχυο τής ς συομβασής ς, πρεοπει να πρόχβλεοπεται
και ής  δυνατόχοτής τα συμμετόχχής ος επιχειρής οσεων  εγγεγραμμεονων στα Νόχμαρχιακαο Μής τρωοα (βλεοπετε
αορθρα 105 και 106 τόχυ ν. 3669/2008). Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο να τιοθεται ής  αντιοστόχιχής  πρόχοβλεψής .

87   Πρβλ. αορθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όχοπως ισχυοόχυν δυναομει τόχυ αορθρόχυ 119 παρ. 5 περ. α' εοως δ' τόχυ ν. 
4472/2017, σε συνδυασμόχο με τόχ αορθρόχ 75 παρ. 2 & 5 τόχυ ν. 4412/2016

88   Πρβλ. όχμόχιοως πρόχής γόχυομενής  υπόχσής μειοωσής 
89 Εφόχοσόχν εοχει αναφερθειο σχετικής ο απαιοτής σής  στόχ αορθρόχ 22.Ε συμπλής ρωονεται αναλόχογως συομφωνα με

τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016.
90  Συομφωνα  με  τής  διαοταξής  τόχυ  αορθρόχυ  20  παρ.  5  τόχυ  ν.  3669/2008:  “Για  τής  συμμετόχχής ο σε

διαγωνισμόχυος  δής μόχσιοων  εοργων χόχρής γειοται  σε  καοθε  εργόχλής πτικής ο επιχειορής σής  εγγεγραμμεονής  στόχ
Μ.Ε.ΕΠ. κενής μερόχοτής τα πτυχιοόχυ», ής  όχπόχιοα, σε συνδυασμόχο με τής  βεβαιοωσής  εγγραφής ος πόχυ εκδιοδεται
απόχ ο τής ν  υπής ρεσιοα  τής ορής σής ς  τόχυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα ο κεπιοσής μόχ  καταολόχγόχ αναγνωρισμεονων
εργόχλής πτωον»  [...] και  απαλλαοσσει  τις  εργόχλής πτικεος  επιχειρής οσεις  απόχ ο τής ν  υπόχχρεοωσής  να
καταθεοτόχυν τα επιμεορόχυς δικαιόχλόχγής τικαο στόχυς  διαγωνισμόχυος.ύ  Επισής μαιονεται όχοτι, συομφωνα με
τόχ αορθρόχ 22 ( Τρόχπόχπόχιής οσεις τόχυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόχυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] τα. Τόχ πρωοτόχ
εδαοφιόχ τής ς περιοπτωσής ς 31 τής ς παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 377 αντικαθιοσταται ως εξής ος: κ31) τόχυ
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλής ν των αορθρων 80 εοως 110, τα όχπόχιοα παραμεονόχυν σε ισχυο μεοχρι τής ν
εοκδόχσής  τόχυ πρόχεδρικόχυο διαταογματόχς τόχυ αορθρόχυ 83, των παραγραοφων 4 και 5 τόχυ αορθρόχυ 20 και
τής ς παραγραοφόχυ 1 α τόχυ αορθρόχυ 176».

91 Στής ν  περιοπτωσής  όχομως πόχυ  ής  Ενής μερόχοτής τα  Πτυχιοόχυ  δεν  καλυοπτει  τις  εισφόχρεος  επικόχυρικής ος
ασφαολισής ς, τα σχετικαο δικαιόχλόχγής τικαο υπόχβαολλόχνται ξεχωρισταο.

92 Μόχονόχ στής ν περιοπτωσής  πόχυ εοχει επιλεγειο απόχο τής ν αναθεοτόχυσα αρχής ο ως λόχογόχς απόχκλεισμόχυο.
93  Επισής μαιονεται  όχοτι  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας παραογει  απόχ ο τόχ υπόχσυοστής μα τόχ ής λεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ

κεκτυπωοσεις»  των Δικαιόχλόχγής τικωον  Συμμετόχχής ος  σε  μόχρφής ο αρχειοόχυ  εortable  Document  Format
(εDF),  τόχ  όχπόχιοόχ  υπόχγραοφεται  με  εγκεκριμεονής  πρόχής γμεονής  ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο ής ο πρόχής γμεονής 
ής λεκτρόχνικής ο υπόχγραφής ο με  χρής οσής  εγκεκριμεονων  πιστόχπόχιής τικωον  και  επισυναοπτεται  στόχν
(υπόχ)φακεολόχ τής ς πρόχσφόχραος κΔικαιόχλόχγής τικαο Συμμετόχχής ος» (Πρβλ αορθρόχ 12 παρ. 1.2.4 τής ς με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

94 Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να πρόχβλεοπόχυν στα εογγραφα τής ς συομβασής ς όχοτι, κατόχοπιν αιτής οματόχς
τόχυ υπεργόχλαοβόχυ και εφόχοσόχν ής  φυοσής  τής ς συομβασής ς τόχ επιτρεοπει, ής  αναθεοτόχυσα αρχής ο καταβαολλει
απευθειοας στόχν υπεργόχλαοβόχ τής ν αμόχιβής ο τόχυ για τής ν εκτεολεσής  πρόχμής οθειας,  υπής ρεσιοας ής ο εοργόχυ,
δυναομει  συομβασής ς  υπεργόχλαβιοας  με  τόχν  αναοδόχχόχ.  Στής ν  περιοπτωσής  αυτής ο,  στα  εογγραφα  τής ς
συομβασής ς καθόχριοζόχνται τα ειδικόχοτερα μεοτρα ής ο όχι μής χανισμόχιο πόχυ επιτρεοπόχυν στόχν κυοριόχ αναοδόχχόχ
να εγειορει αντιρρής οσεις ως πρόχς αδικαιόχλόχογής τες πλής ρωμεος, καθωος και όχι ρυθμιοσεις πόχυ αφόχρόχυον
αυτόχον τόχν τρόχοπόχ πλής ρωμής ος.  Στής ν περιοπτωσής  αυτής ο δεν αιορεται ής  ευθυονής  τόχυ κυοριόχυ αναδόχοχόχυ.
Συμπλής ρωονεται αναλόχογως. 

95 Εφόχοσόχν  στής  Διακής ορυξής  τιοθενται  επιπλεοόχν  όχορόχι  τεχνικής ος  ικανόχοτής τας,  αναφεορεται  ής  σχετικής ο
απόχοφασής  τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον, όχοπως απαιτειοται απόχο τόχ αορθρόχ 76 παρ. 2 τόχυ



ν. 4412/2016 ής ο ής  αντιοστόχιχής  απόχοφασής  τόχυ αορθρόχυ 53 παρ. 7 β τόχυ ν. 4412/2016  για επιπλεοόχν
όχορόχυς τεχνικής ος και όχικόχνόχμικής ος ικανόχοτής τας.



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: [ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ]
- Τηλέφωνο: [2132023613]
- 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): [ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-CPV 45233253-7]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC002577908]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 192/17

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 …):

[……]
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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

7



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

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα 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): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(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:
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): 
[……][……][……]
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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 αναφοράς37, 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
υπηρεσίες38,  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  ελέγχων39 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
υπεργολαβίας40 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]
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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  ηλεκτρονικά41,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι42

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]43
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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 αναφέρονται44, 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 δωρεάν45.

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: Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων-πεζόδρομων, με Α.Μ. 192/2017.

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 

37Οι  αναθέτουσες αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας   που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

38Όσον  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.

39Ο 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.

40Επισημαίνεται 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. 

41Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

42Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

43Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

44Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

45Υπό  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: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  192/2017
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   500.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Η  παρούσα  μελέτη  αφορά,  τη  συντήρηση  ή την  ανακατασκευή πεζοδρομίων

(συμπεριλαμβανομένων των  κρασπέδων και ρείθρων αυτών) και πεζοδρόμων καθώς και
την κατασκευή ή την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτών, σε διάφορες  περιοχές του
Δήμου των Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν τόσο στη
λειτουργική τους αναβάθμιση, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών σε
αυτά, όσο και στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση  της πόλης μας. Οι οδοί,
στις οποίες θα εκτελεστούν οι  παραπάνω εργασίες  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
είναι οι εξής:

α) Για τη Δ.Κ. Αγ. Αναργύρων 
1)  όσον  αφορά  τις  εργασίες  στα  πεζοδρόμια:  Ν.  Πλαστήρα,  Λ.  Κατσώνη,  Σ.

Βενιζέλου, Λ. Δημοκρατίας, Καζαντζάκη, Καλύμνου, Κεφαλληνίας
2) όσον αφορά τις εργασίες σε πεζοδρόμους: Αριστοφάνους, Βογιατζή, Σκοπέλου,

Σερίφου, Λυκούργου, στο Ο.Τ. 302 κάθετη στην οδό Πλαστήρα 232 
β) Για τη Δ.Κ. Καματερού
1)  όσον  αφορά  τις  εργασίες  στα  πεζοδρόμια:  Μπουμπουλίνας,  Ρήγα  Φεραίου,

Νικηταρά, Δεβενακίων,Ύδρας, Σουλίου, Μ. Ασίας
2)  όσον  αφορά  τις  εργασίες  σε  πεζοδρόμους:  Ικαρίας  από  Καραΐσκάκη  έως

Παπαδιαμάντη (διάνοιξη)

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
 Η  ανακατασκευή   πεζοδρομίων  προβλέπεται  σε  όσα  πεζοδρόμια  είναι

κατεστραμμένα, ή δεν είναι πλήρως κατασκευασμένα ή δεν είναι στη σωστή στάθμη σε
σχέση με το οδόστρωμα της οδού.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει, την καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων,  (η
οποία θα γίνετε με προσοχή και περιλαμβάνει  και τη αποκατάσταση των βλαβών που
τυχών προκύψουν σε φρεάτια - δίκτυα ΟΚΩ, κατώφλια κ.λ.π.),   εκσκαφές  έως ότου
διαμορφωθεί η κατάλληλη στάθμη, διάστρωση και διαμόρφωση του εδάφους μέσω της
κατάλληλης βάσης,  τη  διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας  C12/15 πάχους  d=0,10m
οπλισμένο με πλέγμα Τ131 και τις επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου σχεδίου επιλογής της
Υπηρεσίας μας,  με ενσωμάτωση όδευσης τυφλών και κατασκευή  κεκλιμένων επιπέδων
πρόσβασης, είτε ΑΜΕΑ είτε σε εισόδους χώρου στάθμευσης, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας των ανακατασκευαζόμενων πεζοδρομίων θα
γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα δαπεδόστρωση στα πέριξ πεζοδρόμια (είδος, χρώμα
πλακών, μάρμαρα κ.α.), κατόπιν συνεννόησης με την επίβλεψη.

Η ανακατασκευή των κρασπεδόρειθρων περιλαμβάνει, την τομή  οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη,  την  καθαίρεση  των  υφιστάμενων  κρασπεδόρειθρων,  τυχόν  γενικές
εκσκαφές κατασκευή ρείθρων διαστάσεων σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της
μελέτης,  από  σκυρόδεμα  C16/20,  και  τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  κρασπέδων
οδοποιίας από σκυρόδεμα σε βάση από σκυρόδεμα πάχους 10εκ



2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
 Η  κατασκευή  νέων  πεζοδρομίων,  προβλέπεται  σε  οδούς  όπου  δεν  είναι

κατασκευασμένα τα πεζοδρόμια.
Η  εργασία  αυτή  περιλαμβάνει, γενικές  εκσκαφές,  έως  ότου  διαμορφωθεί  η

κατάλληλη  στάθμη,  διάστρωση  και  διαμόρφωση  του  εδάφους  μέσω  της  κατάλληλης
βάσης, τη  διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 πάχους d=0,10m οπλισμένο με
πλέγμα Τ131 και τις επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας
μας  με ενσωμάτωση όδευσης τυφλών και κατασκευή  κεκλιμένων επιπέδων πρόσβασης,
είτε ΑΜΕΑ είτε σε εισόδους χώρου στάθμευσης, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Η  κατασκευή  των  κρασπεδόρειθρων  περιλαμβάνει,  την  τομή  οδοστρώματος  με
ασφαλτοκόπτη,  γενικές  εκσκαφές  κατασκευή  ρείθρων,  διαστάσεων  σύμφωνα  με  τα
κατασκευαστικά  σχέδια  της  μελέτης,  από  σκυρόδεμα  C16/20,  και  τοποθέτηση
προκατασκευασμένων κρασπέδων  οδοποιίας  από  σκυρόδεμα σε  βάση από σκυρόδεμα
πάχους 10εκ 

2.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Η αντικατάσταση της πλακόστρωσης πεζοδρομίων,  προβλέπεται σε όσα πεζοδρόμια

είναι κατεστραμμένη μόνο η πλακόστρωση τους και κατά τα λοιπά, τα υπόλοιπα στοιχεία
του πεζοδρομίου (βάση, υπόβαση, κρασπεδόρειθρα) δεν χρήζουν  παρέμβασης. 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την αποξήλωση της υφιστάμενης πλακόστρωσης και
τις επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου και λοιπών υλικών δαπεδόστρωσης, σύμφωνα με τη
διαμόρφωση  του  πέριξ  πεζοδρομίου  ώστε  να  υπάρχει  ομοιομορφία  της  τελικής
επιφάνειας. 

2.4  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
Η ανακατασκευή  πεζοδρόμων προβλέπεται σε όσους πεζόδρομους παρουσιάζονται

βλάβες όπως πχ. Καθιζήσεις, αποκολλήσεις στοιχείων δαπεδόστρωσης 
Πριν την απόφαση για ανακατασκευή, οι βλάβες του πεζόδρομου, οι οποίες συνήθως

δεν  είναι  επιφανειακά  ορατές  σε  όλο  το  μήκος  και  την  έκταση  τους,  θα  πρέπει  να
διερευνηθούν και να διαπιστωθούν τα αίτια που τις προκαλούν. Συνήθως τα αίτια που τις
προκαλούν διαπιστώνονται μετά την αποξήλωση της υφιστάμενης δαπεδόστρωσης.

Η  εργασία  ανακατασκευής,  περιλαμβάνει  την  αποξήλωση  της  υφιστάμενης
δαπεδόστρωσης  του  πεζοδρόμου  με  προσοχή,  για  την  εξαγωγή  ακέραιων  τεμαχίων.
Ακολουθεί η επισκευή της βλάβης που παρουσιάζεται στον πεζόδρομο, η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει  την  καθαίρεση  της  βάσης  από  σκυρόδεμα  που  τυχόν  υπάρχει,  την
διάστρωση  και  διαμόρφωση  του  εδάφους  μέσω  της  κατάλληλης  βάσης  έως  ότου
διαμορφωθεί  η  κατάλληλη  στάθμη,  και  στη  συνέχεια,  τη  διάστρωση  σκυροδέματος
κατηγορίας  C16/20 πάχους  d=0,20m οπλισμένο με πλέγμα Τ131. Τέλος προβλέπεται η
επανατοποθέτηση  της  αποξηλωμένης  δαπεδόστρωσης  και   συμπλήρωση της  όπου τα
αποξηλωμένα υλικά δεν επαρκούν για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, με  διαμόρφωση
της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τον υπόλοιπο πεζόδρομο.

2.5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
Η  εργασία  κατασκευής  νέων  πεζοδρόμων,  περιλαμβάνει  γενικές  εκσκαφές,  την

διάστρωση και  διαμόρφωση του εδάφους μέσω της  κατάλληλης υπόβασης  και  βάσης
πάχους 10εκ η κάθε μια, έως ότου διαμορφωθεί η κατάλληλη στάθμη, και στη συνέχεια,
τη  διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 πάχους d=0,20m οπλισμένο με πλέγμα
Τ131. Τέλος προβλέπεται η επίστρωση με κυβόλιθους και λοιπά υλικά δαπεδόστρωσης
σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας μας και δημιουργίας όδευσης τυφλών και ραμπών ΑΜΕΑ,
όπου κρίνεται απαραίτητο.



2.6 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
Η αντικατάσταση της πλακόστρωσης πεζοδρομων, προβλέπεται σε όσα πεζοδρόμους

είναι κατεστραμμένη μόνο η δαπεδόστρωση τους και κατά τα λοιπά, τα υπόλοιπα στοιχεία
του  πεζόδρομου δεν χρήζουν ανάγκης παρέμβασης. 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την αποξήλωση της υφιστάμενης  δαπεδόστρωσης είτε
με προσοχή είτε όχι και τις επιστρώσεις με κυβόλιθους και λοιπά υλικά δαπεδόστρωσης
σύμφωνα με την πέριξ διαμορφωμένη επιφάνεια.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
α)  Η συνολική καθαίρεση των πεζοδρομίων έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους,

αποζημιώνεται  με  το  άρθρο  του  τιμολογίου:  “Καθαίρεση  στοιχείων  κατασκευών  από
άοπλο  σκυρόδεμα  (ΟΙΚ-22.10)”.  Στην  τιμή  αυτή  περιλαμβάνεται  η  καθαίρεση  των
κρασπεδόρειθρων, καθώς και η αποξήλωση όλων των στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα
των  υφιστάμενων  πεζοδρομίων  συμπεριλαμβανομένων και  των  πλακοστρώσεων
αυτών μετά των κονιαμάτων έδρασης τους, όταν δεν απαιτείται προσοχή  για
την εξαγωγή ακέραιων τεμαχίων. 

β)  Σε  περιπτώσεις  που  κατά  την  ανακατασκευή  πεζοδρομίων  και  πεζοδρόμων
χρειαστεί  να  αποξηλωθούν  υλικά  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και
οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,  μαρμάρου,  τύπου  Μάλτας,  πορσελάνης,  μωσαϊκού,
κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τότε η
αποξήλωση θα γίνεται με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων τεμαχίων. 

Τα  αποξηλωμένα  υλικά  μετά  τον  καθαρισμό  από  το  κονίαμα,  είτε  θα
επανατοποθετηθούν  είτε  θα  μεταφερθούν,  συσκευασμένα  σε  παλέτες,  σε
χώρους  που  θα  υποδειχθούν  από  το  Δήμο  για  μελλοντική  τους  χρήση
(ανακύκλωση οικοδομικών υλικών).

 γ) Γενικά οι   δαπεδοστρώσεις των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων , θα γίνουν με
λευκές ή εγχρώμες τσιμεντοπλακες ή κυβόλιθους που περιέχουν ψυχρά υλικά
(cool  materials).  Στις  περιπτώσεις  όμως  που  πρέπει  να  γίνει  αντικατάσταση
δαπεδόστρωσης σε μικρή έκταση και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, θα
χρησιμοποιηθούν  ίδια ακριβώς υλικά με την υφιστάμενη

δ)  η τιμή των αντίστοιχων άρθρου του τιμολογίου της μελέτης  (πλακοστρώσεις με
πλάκες από σκυρόδεμα  ειδικού τύπου και  Επιστρώσεις με κυβόλιθους ειδικού τύπου ή
φυσικούς  λίθους  ακανόνιστου  σχήματος)  αφορούν  μόνο  τις  περιπτώσεις
ανακατασκευής  πεζοδρόμων  όπου  είναι  απαραίτητη  η  αντικατάσταση   της
υφιστάμενης αποξιλωμένης πλακόστρωσης  με νέα, με  ίδια ακριβώς υλικά με
την υφιστάμενη
 ε)  Σε  περίπτωση  ανακατασκευής  ή  κατασκευής  νέων  πεζοδρόμων  ή
κατασκευής νέων πεζοδρομίων ο ανάδοχος, με δικά του έξοδα, θα υποβάλλει
αντίστοιχα στην Υπηρεσία μας:

  1) σε περίπτωση κατασκευής νέων πεζοδρόμων πρόταση κατασκευής, που θα
περιλαμβάνει  τοπογραφικό  διάγραμμα  με  υψομετρική  αποτύπωση  της  οδού,
οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διατομές του ως προς κατασκευή πεζόδρομου 
2)  σε περίπτωση ανακατασκευής  υφιστάμενου πεζόδρομου,  πρόταση με  τον
τρόπο ανακατασκευής του, ανάλογα με την έκταση της απαιτούμενης επέμβασης, που
θα περιλαμβάνει και υψομετρική αποτύπωση του πεζόδρομου
3)  σε περίπτωση κατασκευής νέων πεζοδρομίων πρόταση κατασκευής, που θα
περιλαμβάνει  τοπογραφικό  διάγραμμα  με  υψομετρική  αποτύπωση  της  οδού  και
κατασκευαστικά σχέδια των ως προς κατασκευή πεζοδρομίων (οριζοντιογραφία, διατομές
κ.λ.π.)

  και θα  προχωρά  στην  εκτέλεση  εργασιών  μετά  την  έγκριση  των  παραπάνω
προτάσεων από την Υπηρεσία μας.



Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσόν  των 500,000.00ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α 24% και έχει γραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
ο.ε.  2018,   με  Κ.Α.  30.7324.0001  (ΣΑΤΑ)  και  τίτλο  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”

Άγιοι Ανάργυροι    06/12/2017
η συντάκτρια

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 192/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Α  ΕΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1

1 ΟΙΚ-2122 m3 20,00 28,65 573,00

2

2 ΟΙΚ-2124 m3 650,00 12,90 8.385,00

3
3 ΟΙΚ-2226 m3 600,00 36,40 21.840,00

4

4Α ΟΙΚ-2236 m2 1.000,00 7,90 7.900,00

5

4Β ΟΙΚ-2237 m2 300,00 11,20 3.360,00

6

5 ΟΙΚ-2237 m2 600,00 20,00 12.000,00

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 
μηχανικών μέσων 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% 

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση κυβολίθων και 
πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

7
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 6 ΟΙΚ-2269(α) mm 2.700,00 1,00 2.700,00

άθροισμα ομάδας 56.758,00

ΟΜΑΔΑ Β  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

8 7 ΟΙΚ-2162 m3 400,00 24,10 9.640,00

9 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 8 ΟΔΟ-2921 mm 2.700,00 9,60 25.920,00

10 9Α ΟΙΚ-3213 m3 20,00 84,00 1.680,00

11 9Β ΟΙΚ-3214 m3 20,00 90,00 1.800,00

12 10Α ΟΙΚ-3213 m3 200,00 78,00 15.600,00

13 10Β ΟΙΚ-3214 m3 550,00 84,00 46.200,00

14 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 11 ΟΙΚ-3873 kg 6.000,00 1,01 6.060,00

15 12Α ΟΔΟ-2922 m2 100,00 20,00 2.000,00

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

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

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 
πλευράς κάτω των 30 cm



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

16 12Β ΟΔΟ-2922 m2 100,00 17,30 1.730,00

17 Επιστρώσεις με κυβόλιθους 13 m2 200,00 30,00 6.000,00

18 14 ΟΙΚ 7744 m2 2.600,00 22,50 58.500,00

19 15 ΟΙΚ 7744 m2 800,00 39,40 31.520,00

20 16A ΟΔΟ-2922 M2 50,00 23,00 1.150,00

21 16B ΟΔΟ-2922 M2 50,00 20,30 1.015,00

22 Επιστρώσεις με κυβόλιθους ειδικού τύπου 17 ΟΙΚ 7452 M2 50,00 75,00 3.750,00

23 18 ΟΙΚ 7452 M2 50,00 40,00 2.000,00

24 Κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες α.μ.ε.α.) 19 ΟΙΚ 7316 Μ2 150,00 22,64 3.396,00

25 20 ΟΙΚ 7508 m2 50,00 106,00 5.300,00

άθροισμα ομάδας 223.261,00

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 
πλευράς άνω των 30 cm

 ΟΙΚ 7317

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων 
με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων 
τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool 
materials) 

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων 
με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα  τύπου 
ψηφιδωτές ή βοτσαλόπλακες   πλευράς κάτω των 
30 cm

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα  τύπου 
ψηφιδωτές ή βοτσαλόπλακες  πλευράς άνω των 30 
cm

Επιστρώσεις με  φυσικούς λίθους ακανόνιστου 
σχήματος

Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) 
επιστρώσεων από μάρμαρο



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓ ΑΝΑΘΕΩΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ) (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
26

Kαλύμματα φρεατίων 21 ΥΔΡ 6752 kg 800,00 2,90 2.320,00

27
Τοποθέτηση φρεατίου (σιφωνίου) 22 ΥΔΡ 6326  TEM 320,00 25,00 8.000,00

28
Πλαστικός σωλήνας ορθογωνικής διατομής 23 ΗΛΜ 8 mm 320,00 11,85 3.792,00

άθροισμα ομάδας 14.112,00

Άθροισμα εργασιών 294.131,00

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 52.943,58

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 347.074,58
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 52.061,19

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 399.135,77

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4.090,04

ΣΥΝΟΛΟ Σ3 403.225,81

Φ.Π.Α. 24% 96.774,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00
Άγιοι Ανάργυροι,           /12/2017     Άγιοι Ανάργυροι,    /12/2017     

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστάμενη Άγιοι Ανάργυροι,    /12/2017     

ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ. του Τμήματος Μελετών Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ

αρχιτέκτονας μηχανικός πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  192/2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   500.000,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και  έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα
του παρόντος.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:  

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

1.1.2 Οι  δαπάνες  προμήθειας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματουμένων  και  μη,  κυρίων  και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και
τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των ειδικών  περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων)  των πλεοναζόντων ή/και  ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών  και  λοιπων  υλικών,  σε  κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα
με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

1.1.3 Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών
(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,   οικογενειακού,  θέσεως,

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως)
κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων,
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων,
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

 

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

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

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

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

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή
των  υποδομών,  κτιριακών  και  λοιπών  έργων  των  μονάδων,  η  εγκατάσταση  του
απαιτουμένου  κατά  περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πάσης  φύσεως,  οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις,
τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του
χώρου  σε  βαθμό  αποδεκτό  από  την  Υπηρεσία  και  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
Δημόσιο

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά  έχει  δοθεί  προσωρινή  άδεια  εγκατάστασης-λειτουργίας  για  τις  ανάγκες  του
συγκεκριμένου έργου.

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

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

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

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο
του  έργου,  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης  φύσεως  σταλίες  και
καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Εργου),  η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

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

1.1.12 Οι  δαπάνες  προμηθείας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να
ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Εργου  προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

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

(α) σε  εμπόδια  στο  χώρο  εκτέλεσης  των  εργασιών  (αρχαιολογικά  ευρήματα,  δίκτυα
Ο.Κ.Ω. κλπ.), 

(β) στην  μη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τμημάτων  του  χώρου
εκτέλεσης  των  εργασιών   (υπό  την  προϋπόθεση  ότι  παρέχεται  η  δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

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

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών,

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε  είναι  ανηγμένα  στο  ποσοστό  Γ.Ε.&  Ο.Ε.  ή  σε  άλλα  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου

για  οποιαδήποτε  αιτία  (π.χ.  εορτές,  εργασίες  συντήρησης  οδικού  δικτύου  και
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
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1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι  δαπάνες  προσωρινών  γεφυρώσεων  ορυγμάτων  πλάτους  έως  3,0  m,   για  την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση
αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 (2) Οι  δαπάνες  λήψης  προστατευτικών  μέτρων  για  την  απρόσκοπτη  και  ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών,
όπου  απαιτείται,  ήτοι  για  την  περίφραξη  των ορυγμάτων και  γενικά  των  χώρων
εκτέλεσης  εργασιών,  την  ενημέρωση  του  κοινού,  την  σήμανση  και  φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης  που προκύπτει  από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη  αποκατάσταση  της  αρχικής  σήμανσης,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου.

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

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο
της  Υπηρεσίας  και  σύνταξης  των  πάσης  φύσεως  επιμετρητικών  σχεδίων,  πινάκων  και
υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη).

1.1.18 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία   των
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.19 Οι  δαπάνες  των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό
ή  τεχνητό  αποδέκτη  υδάτων)  καθώς  και  των  προσωρινών  διευθετήσεων  για  την
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται
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τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

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

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

1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα  του  έργου,  και  γενικά  κάθε  βοηθητικής  κατασκευής  που  θα  απαιτηθεί  σε
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα
συμβατικά τεύχη,  καθώς και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων  (προσβάσεων,  προσπελάσεων,  δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή
τους.

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες,
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

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

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

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται  ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη:  Οι  πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού
και υλικών  κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση),
καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται,
εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,  κατασκευή  οδών  προσπέλασης  ή  επέκταση  ή  βελτίωση
υπαρχουσών  και  τελική  διαμόρφωση  των  χώρων  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών),
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

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

1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και
ασφαλτομιγμάτων,  μελέτες ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων,  μελέτες εξυγίανσης
εδάφους κλπ.

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

1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του
Αναδόχου στο Έργο μέχρι  και  την παραλαβή του Έργου,  όπως αυτά καθορίζονται  στις
σχετικές  μελέτες  και  στους  περιβαλλοντικούς  όρους,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας
των  υπαρχόντων  στην  περιοχή  του  Έργου  δικτύων  (δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,
αποχέτευσης  και  αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,  υδατορέματα  κλπ),  τα  οποία
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

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

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

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) 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.

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

1.4  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι  παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,
αποδεκτά  σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών  που  επιμετρώνται
διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

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

Για  ονομαστική  διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  διαφορετική  από  τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για
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αντίστοιχο  υλικό  κατασκευής,  κατηγορία  αντοχής  και  μέθοδο  προστασίας,  θα  γίνεται
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο
παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο.
  

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.

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

1.5.  Όπου  στο  τιμολόγιο  περιγράφεται  εργασία  τοποθέτησης  ή
εγκατάστασης  εξαρτημάτων,  οργάνων,  στοιχείων  η/μ
εγκαταστάσεων κ.λ.π.,  στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση
και  απομάκρυνση  από  το  χώρο  του  έργου  του  στοιχείου  που  θα
αντικατασταθεί, στις θέσεις όπου επιτρέπεται η απόρριψη του, έστω
και αν δεν αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο.

1.6 Η δαπάνη της καθαρής μεταφοράς προς οριστική απόθεση των πάσης
φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων,  συμπεριλαμβάνεται
στις  αντίστοιχες  τιμές  μονάδας  των  άρθρων,  είτε  ανοιγμένη  είτε
προστιθέμενη  στην  τιμή  μονάδας  του  Τιμολογίου,  με  βάση  τα
στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

Έγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012
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ΟΜΑΔΑ Α -   ΕΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Άρθρο 1 (ΟΙΚ 20.04) Eκσκαφή  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

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

Γ) Τιμή ενός m3: 20,25 + 8,40 = 28,65 €/m3 
(Τιμή εφαρμογής μετά του 
μεταφορικού έργου)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά 28,65

Άρθρο 2 (OIK 20.05) Eκσκαφή  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 0,30 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, 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

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)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Δώδεκα και ενενήντα λεπτά 12,90

Άρθρο 3 (ΟΙΚ-22.10) Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των
κατηγοριών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  δάπεδο  εργασίας,  με  διατήρηση του
υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται  οι  δαπάνες  του πάσης φύσεως  απαιτούμενου εξοπλισμού  και
εργαλείων,  των  ικριωμάτων   και  προσωρινών  αντιστηρίξεων,  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 χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας 
σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή 
εξοπλισμό. 

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)

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

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 36,40
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Άρθρο 4 (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
έδαφος, 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 m2 ΕΥΡΩ: Επτά και ενενήντα λεπτά 7,90

         22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το
κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε
κανονικά σχήματα.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Έντεκα και είκοσι λεπτά 11,20

Άρθρο  5 (σχετ  22.20) Καθαίρεση  και  επανατοποθέτηση  κυβολίθων  και
πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237
Καθαίρεση κυβολίθων ή καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ) παντός τύπου
και  οποιουδήποτε  πάχους  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  με  προσοχή,  για  την
εξαγωγή τεμαχίων σε ποσοστό > 50% , σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος.
Στη τιμή περιλαμβάνονται και:
α) η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς διαλογή των χρησίμων από τα
προϊόντα καθαιρέσεως, 
β)  ο  καθαρισμός  των  ακεραίων  χρησίμων  τεμαχίων  από  το  κονίαμα,  και  η
επανατοποθέτηση τους, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και των υλικών και 
γ) η φόρτωση και μεταφορά των υλικών που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
προς απόρριψη σε χώρους που επιτρέπεται η απόρριψη τους.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Είκοσι 20,00

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Άρθρο 6 (ΟΔΟ  Δ-1) Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, 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.

Η  αποξήλωση  του  αποκοπτομένου  τμήματος  και  η  απομάκρυνση  των  προϊόντων
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ μμ ΕΥΡΩ: Ένα 1,00

ΟΜΑΔΑ Β ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Άρθρο 7 (OIK 20.20) Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλικά  προελεύσεως  λατομείου  (αδρανή
οδοστρωσίας,  λιθοσυντρίματα,  σκύρα  κλπ).  Περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης
του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή
και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση. 

Α) Τιμή ενός m3: 15,70€ 
(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: 15,70 + 8,40 = 24,10€/m3 
(Τιμή εφαρμογής μετά του 
μεταφορικού έργου)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Είκοσι τέσσερα και δέκα λεπτά 24,10

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Άρθρο 8 (ΟΔΟ Β-51) Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  κρασπέδων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25,
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών
της  μελέτης,  με  απότμηση,  ευθυγράμμων  ή  καμπύλων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1340,  προς
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται
σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα,  ρείθρα και  τάφροι
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 

 η  τοποθέτησή τους  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη στις  προβλεπόμενες  θέσεις  από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των
0,50  m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά
συνεχούς  πρίσματος  διατομής  0,10x0,20  m από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C8/10,  ο
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου
ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m ΕΥΡΩ: Εννιά και εξήντα λεπτά 9,60

Άρθρο 9 (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.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



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.

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 

32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα 84,00

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Ενενήντα 90,00

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Άρθρο 10 (ΟΙΚ 32.02) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας 

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  χωρίς  χρήση  αντλίας
σκυροδέματος 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  επί  τόπου,  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του
μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία
σκυροδέματος και πυργογερανό,

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.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του  σκυροδέματος  (βαρέλας)  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση
τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



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 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

32.02.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Εβδομήντα οκτώ 78,00

32.02.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα 84,00

Άρθρο 11 (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.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



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

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

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

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση   αρμοκλειδών   (κατά   ISO 15835  -  2),   εκτός  αν   στα
συμβατικά

τεύχη του έργου 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.

38.20.03 Δομικά πλέγματα   B  500  C   (  S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ kg ΕΥΡΩ: Ένα και ένα λεπτό 1,01

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Άρθρο 12 (σχετ ΟΔΟ Β-81) Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)
Πλακοστρώσεις  πεζοδρομίων,  νησίδων  και  κοινοχρήστων  υπαιθρίων  χώρων  με  πλάκες  από
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, παντός τύπου και πάχους 3 έως 5 cm, 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές
πλάκες από σκυρόδεμα, λευκές ή έγχρωμες, πάχους 3 έως 5 cm

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε
παλέτες, 

 η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 

 η  τοποθέτηση  των  πλακών  κατά  την  προβλεπόμενη  από  την  μελέτη  διάταξη
(συμπεριλαμβανομένης  της  κοπής  τεμαχίων,  για  την  πλήρη  κάλυψη  της  προβλεπομένης
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 

 η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 

 ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή
προς  οριστική  απόθεση  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  πλεοναζόντων  υλικών  κατασκευής,
θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (  m  2  ) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

α) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς κάτω των 30 cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Είκοσι 20,00
β) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Δέκα επτά και τριάντα λεπτά 17,30

Άρθρο 13 (Σχετ ΟΙΚ 73.16) Επιστρώσεις με κυβόλιθους 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317 

Επιστρώσεις  εξωτερικών  δαπέδων,  πεζοδρομιών  και  πλατειών  με  λευκούς  ή  έγχρωμους
κυβόλιθους σκυροδέματος, παντός τύπου, οποιουδήποτε σχήματος, πάχους 6cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1338, με αρμούς πλάτους έως 3mm. 

Οι  κυβόλιθοι  θα τοποθετούνται  σε  στρώμα μίγματος  άμμου και  τσιμέντου και  κατά  τα  λοιπά
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη,  με  τα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Τριάντα 30,00

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Άρθρο 14 (ΟΙΚ  79.80)  Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με
επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά
(cool materials) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Επιστρώσεις  εξωτερικών  δαπέδων,  δωμάτων,  πεζοδρομιών  και  πλατειών  με  τσιμεντόπλακες
περιέχουσες  ψυχρά  υλικά  (cool  materials),  λευκές  ή  έγχρωμες,  διαστάσεων  30  x  30  cm  ή
μεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου. 
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες. 

Όταν προβλέπεται  η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση,  η πλήρωσή τους  θα γίνεται  με
τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα
εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας. 
Απαγορεύεται  σε  κάθε  περίπτωση  η  αρμολόγηση  με  υδαρές  κονίαμα  που  εφαρμόζεται  στις
συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών
χαρακτηριστικών της επίστρωσης.
Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας
τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη
μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίηση προϊόντων

Αρχικός
συντελεστής

ανακλαστικότητ
ας στην ηλιακή

ακτινοβολία
(SR)

Αρχικός συντελεστής
ανακλαστικότητας στο

εγγύς υπέρυθρο
φάσμα
(SRNR)

Αρχικός
συντελεστής
εκπομπής

στο
υπέρυθρο
(Infrared

Emittance)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ

≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 3 
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά
και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339. 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηρια κών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας
στην  ηλιακή  ακτινοβολία  (Solar  Reflectance,  SR)  (με  βάση τα  Πρότυπα:  ASTM E 903/ASTM
G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM
C1371).

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή εκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κλπ) οι
εργαστηριακές  μετρήσεις  για  τον  προσδιορισμό  των  ψυχρών  ιδιοτήτων  θα  αφορούν  κατά  το
δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη,  με  τα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 22,50

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



Άρθρο 15 (σχετ. ΟΙΚ 79.81) Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων 
με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool
materials) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους
περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή. 

Η  απαιτούμενη  υψηλή  ανακλαστικότητα  των  κυβολίθων  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  θα
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβολίθους. 

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την απόχρωση της επιφανείας τους, και εάν
δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι καινουργείας κυβόλιθοι θα πληρουν τις ελάχιστες
απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίηση
προϊόντων

Αρχικός
συντελεστής

ανακλαστικότητας
στο ορατό φάσμα

(SR)

Αρχικός
συντελεστής

ανακλαστικότητας
στο εγγύς υπέρυθρο

φάσμα
(NIR)

Αρχικός
συντελεστής
εκπομπής στο

υπέρυθρο
(Infrared

Emittance)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, 
ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85

ΟΜΑΔΑ 2 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΦΕ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ,
ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, 
ΓΚΡΙ

SR ≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις
ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338. 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας
και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 903 / ASTM G159) και
του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371). 

Οι  κυβόλιθοι  θα τοποθετούνται  σε  στρώμα μίγματος  άμμου και  τσιμέντου και  κατά  τα  λοιπά
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Τριάντα εννιά και σαράντα λεπτά 39,40

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



 Άρθρο 16 (σχετ ΟΔΟ Β-81) Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα τύπου 
ψηφιδωτές ή βοτσαλόπλακες  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)
Πλακοστρώσεις  πεζοδρομίων,  νησίδων  και  κοινοχρήστων  υπαιθρίων  χώρων  με  πλάκες  από
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας, ψηφιδωτές (όχι
μωσαϊκού σχεδίου) ή βοτσαλόπλακες και πάχους 3 έως 5 cm, 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε
παλέτες, 

 η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
 η  τοποθέτηση  των  πλακών  κατά  την  προβλεπόμενη  από  την  μελέτη  διάταξη

(συμπεριλαμβανομένης  της  κοπής  τεμαχίων,  για  την  πλήρη  κάλυψη  της  προβλεπομένης
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 

 η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
 ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς

οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (  m  2  ) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

α) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς κάτω των 30 cm
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Είκοσι τρία 23,00

β) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Είκοσι και τριάντα λεπτά 20,30

Άρθρο 17 (Σχετ ΟΙΚ 78.96) Επιστρώσεις με κυβόλιθους ειδικού τύπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών, πλατειών και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με
κυβόλιθους ειδικού τύπου (μαρμάρου, γρανίτη, διαφόρων πετρωμάτων),  οποιουδήποτε υλικού,
σχήματος και πάχους  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η τοποθέτηση, το αρμολόγημα (σύμφωνα με  τις οδηγίες της
επίβλεψης), και ο καθαρισμός της επίστρωσης.

Όσον αφορά την τοποθέτηση, στην τιμή περιλαμβάνεται:

στην  περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, και η εφαρμογή στρώσης μίγματος άμμου
και τσιμέντου,

στην περίπτωση τοποθέτησης τους επί εδάφους, και η συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η
εφαρμογή στρώσης μίγματος άμμου και τσιμέντου 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Εβδομήντα πέντε 75,00

Άρθρο 18 (Σχετ ΟΙΚ 78.96) Επιστρώσεις με  φυσικούς λίθους ακανόνιστου σχήματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών, πλατειών και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με
φυσικούς  λίθους  (Καβάλας,  Καρύστου  κ.λ.π.)  ακανόνιστου  σχήματος,  οποιουδήποτε  υλικού,
σχήματος και πάχους  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια η τοποθέτηση, το αρμολόγημα (σύμφωνα με  τις οδηγίες της
επίβλεψης), και ο καθαρισμός της επίστρωσης.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ: Σαράντα 40,00

 Άρθρο 19 (σχετ. 73.16) Κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες α.μ.ε.α.)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Προσαύξηση  τιμής  πλακοστρώσεων  στις  θέσεις  δημιουργίας  κεκλιμένων  επιπέδων  πρόσβασης
(ράμπες α.μ.ε.α.),  δηλαδή βαθμιαία  βύθιση του κρασπέδου,  δημιουργία  σκάφης  με κατάλληλη
εκσκαφή σε όλη την επιφάνεια της ράμπας, προσεκτική σκυροδέτηση για τη δημιουργία στρεβλής
επιφάνειας με ομοιόμορφες κλίσεις περιμετρικά και τέλος τοποθέτηση πλακών σε ειδική διάταξη,
προσαρμοσμένες μετά από διαγώνια κοπή τους στις κεκλιμένες επιφάνειες.
(1m2)

Προσαύξηση υλικών και 
εργασίας ανηγμένα σε ώρες 
τεχνίτη και βοηθού
Τεχνίτης (003) h 0,80 * 19,87 = 15,90
Βοηθός (002) h 0,40 * 16,84 = 6,74

Αθροισμα: 22,64

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά  (22,64)

Άρθρο  20 (ΟΙΚ 75.01) Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων 
από μάρμαρο
Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Υλικά και εργασία πλήρους
κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
75.01.04 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 
30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν έξι (106,00)

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ΟΜΑΔΑ Γ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο 21 (ΥΔΡ 11.01) Kαλύμματα φρεατίων
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά επί  τόπου του καλύμματος  του  φρεατίου  και  του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.  
11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης,
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Kg ΕΥΡΩ: Δύο και ενενήντα λεπτά 2,90

Άρθρο  22 (Σχετ. ΥΔΡ16.24)  Τοποθέτηση φρεατίου (σιφωνίου)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6326  

Στην τιμή περιλαμβάνονται :
α. Οι εργασίες,  τοποθέτησης και στερέωσης στην κατάλληλη θέση νέου φρεατίου  (σιφωνίου) έως 
15Χ15 cm  σε σημεία κάμψης και αλλαγής κατεύθυνσης των σωλήνων υδρορροής, με σκοπό των 
καθαρισμών των σωλήνων υδρορροής από φερτά υλικά, με το πλαίσιο και το κάλυμμα αυτού Η 
έδραση του φρεατίου θα γίνει επί μεταλλικού πλαισίου αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του 
εσωτερικού του πλαισίου, ή σε σωλήνα.
β. Η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκομιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.
Τιμή για μία πλήρη τοποθέτηση φρεατίου (τεμ).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ (25,00)

Άρθρο   23 (ΣΧ  ΑΤΗΕ  8063) Πλαστικός  σωλήνας  ορθογωνικής  διατομής
(υδρορροή) 
  Κωδικός Αναθεώρησης:    ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 x 10 cm
από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας δια 20 C μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής
συμπεριλαμβανομένων  των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ  ως και  της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως (1m).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Έντεκα ευρώ  και ογδόντα πέντε λεπτά (11,85)

Άγιοι Ανάργυροι             /12/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι              /12/2017
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι    06 /12/2017
η συντάκτριια

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:    192/2017
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   500.000,00 €
`

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Η παρούσα μελέτη αφορά, την ανακατασκευή πεζοδρομίων (συμπεριλαμβανομένων
των  κρασπέδων και ρείθρων αυτών) και πεζοδρόμων καθώς και την κατασκευή ή την
ολοκλήρωση της  κατασκευής  αυτών,  σε  διάφορες   περιοχές  του  Δήμου  των Αγίων
Αναργύρων - Καματερού. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν τόσο στη λειτουργική τους
αναβάθμιση, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών από αυτά, όσο και
στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση  της πόλης μας.

Οι  προβλεπόμενες  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  βάσει  των  ισχυουσών
τεχνικών  προδιαγραφών  για  έργα  οδοποιίας,  υδραυλικά,  οικοδομικά  και
ηλεκτρομηχανολογικά την Τ.Σ.Υ. και τις ΕΤΕΠ.

Επίσης θα εκτελεσθούν και με βάση τις παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές
Προδιαγραφές.

1.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Η εκτέλεση των εργασιών σκυροδέματος, ανεξάρτητα από κατηγορία και ποιότητα, θα
γίνει  σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  ελληνικούς  κανονισμούς  και  τις  πρότυπες
προδιαγραφές.

Γενικά,  κατά  τη  διάστρωση  του  σκυροδέματος  θα  προβλεφθεί  η  τοποθέτηση  του
οπλισμού αναμονής και οι τυχόν απαιτούμενες οπές διόδου των σωληνώσεων των κάθε
είδους εγκαταστάσεων. Η μεταφορά και η έγχυση θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται
η απόμιξη, εκχύλιση και απώλεια υλικού. Η συμπύκνωση των μιγμάτων θα γίνεται με
χρήση δονητών μάζας και  στις  λεπτές  πλάκες  με δονητές  επιφάνειας.  Η δόνηση θα
εκτελείται έτσι ώστε το σκυρόδεμα να υποστεί συμπύκνωση σε όλα του τα σημεία και
να παρουσιάζει τέλεια ιξώδη συνοχή. Τέλος, δοκίμια θα λαμβάνονται κατ’ ελάχιστον σε
αναλογία 6 δοκιμίων ανά 150 m3 σκυροδέματος.

2.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

Τα είδη επιστρώσεων που χρησιμοποιούνται είναι :

Α.ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Τα πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα θα είναι σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ110 και την
Π.Τ.Π.  504.  Ο  εγκιβωτισμός  τους,  η  βάση  έδρασης  τους,  καθώς  και  η  επιφάνεια
στήριξης τους θα γίνεται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Οι καμπύλες των κρασπέδων μπορούν να διαμορφώνονται,
τοποθετώντας ευθύγραμμα τεμάχια μικρότερου μήκους από τις τυπικές διαστάσεις των
πρόχυτων κρασπέδων,  δημιουργώντας  αποτμίσεις  υπό κατάλληλη  γωνία  στα  σημεία
επαφής των τεμαχίων. Ανάλογες αποτμίσεις θα δημιουργούνται και στα σημεία όπου
δύο τεμάχια πρόχυτων κρασπέδων συντρέχουν υπό γωνία. Στα σημεία πρόσβασης σε
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χώρους  στάθμευσης  αυτοκινήτων  ή  διαδρομές  ποδηλατοδρόμων  και  στις  διαβάσεις
‘ατόμων με ειδικές ανάγκες’, θα γίνεται πριν και μετά σταδιακή βύθιση των κρασπέδων
για την επίτευξη ενιαίας στάθμης των επιφανειών πρόσβασης.

Β. ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ  ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ από ψυχρά υλικά

Προβλέπονται  επιστρώσεις  με  κυβόλιθους  και  τσιμεντόπλακες  από  ψυχρά  υλικά
σύμφωνα  με  το  τιμολόγιο  της  μελέτης,  διαφόρων  διαστάσεων  και  χρωματισμών,
επιλογής της υπηρεσίας, για την βελτίωση των θερμικών επιδόσεων των εξωτερικών
χώρων.

Γ. ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κυβόλιθοι  από σκυρόδεμα,  διαστάσεων 10Χ10 ή  20Χ10,  χρώματος  σύμφωνα με  τις
προβλέψεις  της  μελέτης  και  την  σύμφωνη  γνώμη  της  επίβλεψης,  πάχους  8εκ.  στις
επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και 6εκ. στις λοιπές επιφάνειες.

Δ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ

Οι κυβόλιθοι τοποθετούνται σε βάση από σκυρόδεμα. Πριν από την τοποθέτηση των
κυβόλιθων  σχηματίζεται  στρώμα  άμμου  γρανιτώδους  πυριτικού  ή  ανθεκτικού
ασβεστολιθικού  κόκκου  που  περιέχει  το  πολύ  μέχρι  3% κατά  βάρος  ιλύ,  άργιλο  ή
υπολείμματα  θρυμματισμού.  Επίσης  η  κοκκομετρική  διαβάθμιση  θα  έχει  ως  μέγιστη
διάμετρο κόκκου τα 7 mm, ενώ το ποσοστό των κόκκων με διάμετρο κάτω των 4 mm
θα ανέρχεται  σε 80%. Το πάχος του στρώματος άμμου, θα είναι  της τάξης των 50
χιλιοστών εξαρτώμενο από την συμπιεστότητα της βάσης.

Σε καμία περίπτωση οι κλίσεις δεν θα επιτυγχάνονται μεταβάλλοντας το πάχος αυτού
του  στρώματος  άμμου,  καθ’  όσον  η  μεταβολή  αυτή,  θα  προκαλούσε  διαφορετικές
καθιζήσεις της επίστρωσης που θα επηρέαζαν την επιπεδότητα της τελικής επιφάνειας. 

Η  τοποθέτηση  πραγματοποιείται  με  το  χέρι  μέσω  της  εν  ξηρώ  παραθέσεως  των
στοιχείων. Μέχρις ότου επιτευχθεί η σταθεροποίηση, δεν θα πρέπει η επίστρωση να
υποβάλλεται σε άλλες φορτίσεις εκτός της διέλευσης του τεχνίτη και των εργαλείων
του.  Τα  στοιχεία  πρέπει  να  τοποθετούνται  1-1,5  εκατοστά  περίπου,  πάνω  από  τα
υψόμετρα  μελέτης,  ώστε  η  συμπύκνωση  να  φέρει  την  επίστρωση  στα  επιθυμητά
υψόμετρα. Για να επιτευχθεί ομαλή και επίπεδη επιφάνεια γίνεται δόνηση με ελαφρό
δονητή κατά προτίμηση με λάστιχο (π.χ. δονητική πλάκα) και στα δύσκολα σημεία με
τεμάχιο ξύλου 10x10 εκατ. Κοντά στην περίμετρο ή σε άλλα τεχνικά έργα (φρεάτια
κ.λ.π.) είναι απαραίτητο να κοπούν τα στοιχεία (κυβόλιθοι) με ειδικό κοπτικό εργαλείο. 

Μόλις σταθεροποιηθεί η επίστρωση πάνω από τα στοιχεία θα απλωθεί με βούρτσα ένα
στρώμα άμμου θαλάσσης η οποία έχει περάσει από λεπτό κόσκινο για πρώτη  πλήρωση
των αρμών. Διαδοχικές στρώσεις άμμου, που εκτελούνται με επιμέλεια θα επιτρέψουν
μία ολοκληρωτική πλήρωση των αρμών που θα διασφαλίσει το τέλειο αυτομπλοκάρισμα
των στοιχείων μεταξύ τους. 

Παρά το γεγονός ότι η επίστρωση είναι σε θέση να απομακρύνει τα επιφανειακά ύδατα
μέσω των αρμών που υπάρχουν ανάμεσα στους κυβόλιθους, θα ληφθεί πρόνοια για τις
συμβατικές κλίσεις καθ’ όσον αυτοί οι αρμοί τείνουν, με την πάροδο του χρόνου, να
πληρούνται με μη διαπερατά υπολείμματα υλικών. Οι κλίσεις κατά την εγκάρσια έννοια,
θα  είναι  τουλάχιστον  της  τάξης  του  1% ενώ,  οι  κατά  μήκος,  αν είναι  απαραίτητο,
μπορούν  να  μειωθούν  στο  0,5%.  Τα  στοιχεία  (κυβόλιθοι)  πρέπει  να  τοποθετούνται
ελαφρώς  ψηλότερα  (περίπου  κατά  5  χιλιοστά)  από  τους  αγωγούς  και  τα  φρεάτια
αποχέτευσης. 
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Σημειώνεται ότι η πρώτη σειρά κυβόλιθων η οποία εφάπτεται στη ρυμοτομική γραμμή ή
σε άλλου είδους δαπεδοστρώσεις,  τοποθετούνται κολλητές με τσιμεντοκονίαμα.

3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεωτικά θα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από
το Νόμο 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)  μέτρα οδικής  ασφάλειας.  Επίσης  θα συνταχθεί  τεχνική
έκθεση μέτρων ασφάλειας και σήμανσης - σηματοδότησης η οποία θα λαμβάνει υπόψη
της τους νέους κανονισμούς της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα το τεύχος
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003,
ΦΕΚ 946/ΤΒ΄/9.7.2003), όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Επίσης θα γίνεται ενημέρωση των αντίστοιχων τμημάτων τροχαίας, του Ο.Α.Σ.Α., κ.λ.π.
φορέων για την φύση, το είδος και την διάρκεια των εργασιών. Εξυπακούεται ότι στην
περίπτωση  που  θα  απαιτηθεί  τροποποίηση  της  διαδρομής  Λεωφορειακών  γραμμών,
πρώτα θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (μελέτη τροποποίησης, άδεια από
Ο.Α.Σ.Α.,  κ.λ.π.)  και  στη συνέχεια  ο ανάδοχος  με  δική του ευθύνη και  δαπάνες  θα
τοποθετήσει την απαραίτητη σήμανση για τις παρακάμψεις

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα  και δαπάνη του, χωρίς ειδική αποζημίωση και σε
βάρος  των  ΓΕ  και  ΟΕ,   να  φωτογραφήσει  το  έργο  σε  διάφορες  φάσεις   του.  Οι
φωτογραφίες,   μετά  την  περαίωση  των  εργασιών,   και  σε  ψηφιακή  μορφή,  θα
παραδοθούν  στην   Υπηρεσία  σε  τρείς (3) σειρές μέσα στους ισαρίθμους ειδικούς
φακέλους  φωτογραφιών  (ALBUM)  όπου  επιγραφικά,  σε  κάθε  φωτογραφία,  θα
αναγράφεται η ημερομηνία λήψεως, η θέση, η συνοπτική, περιγραφή των εργασιών που
εικονίζονται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη
φωτογραφική παρουσίαση του έργου στις διάφορες φάσεις του.
Η ποσότητα και  οι  θέσεις  λήψεως φωτογραφιών του  έργου θα επιλέγονται  και  θα
καθορίζονται κάθε φορά σε συνεννόηση με την επίβλεψη.
Για την περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς εκτέλεσης της πιο πάνω αναφερομένης
φωτογράφησης   του  έργου,   επιβάλλεται  και  παρακρατείται,  στον  πρώτο  επόμενο
λογ/σμό,  ισόποση ποινική ρήτρα προς την δαπάνη για την εκτέλεση ή συμπλήρωση για
να  καλυφθούν  οι πιο πάνω υποχρεώσεις της φωτογράφησης και θα επιτευχθούν με
μέριμνα της Υπηρεσίας με άλλα  πρόσωπα ή μέσα  απολογιστικά. Στην περίπτωση αυτή
η Υπηρεσία  δεν  υποχρεούται να επιλέξει τον φθηνότερο τρόπο.

Άγιοι Ανάργυροι             /12/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι              /12/2017
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι   06/12/2017
η συντάκτριια

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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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 :
 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ» 
προϋπολογισμού 500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με Ανοιχτή Δημοπρασία.
Οι  εργασίες  που  θα  εκτελεστούν  αφορούν   τη  συντήρηση  ή την  ανακατασκευή πεζοδρομίων
(συμπεριλαμβανομένων  των   κρασπέδων  και  ρείθρων  αυτών)  και  πεζοδρόμων  καθώς  και  την
κατασκευή ή την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτών, σε διάφορες  περιοχές του Δήμου των Αγίων
Αναργύρων - Καματερού
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.
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2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου
1. Η  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του

Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων. 

2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
της δημοπρασίας,  μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί  να είναι  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.
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2.6  Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε

άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή

των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν  δεν  προβεί  μέσα  στην  προθεσμία,  που  του  καθορίσθηκε,  στην  αποκατάσταση  βλάβης  ή

ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή,  χρόνο εγγύησης,  συντήρηση και  οριστική παραλαβή του
έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16

5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται  σε  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.
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3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.  Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διατάξει  την  απομάκρυνση  από  το  εργοτάξιο  οποιουδήποτε
απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1  Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι  τιμές  μονάδας  του  ισχύοντος  συμβατικού  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  εργασίες  πλήρως

περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους

του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη
επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση
του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες λειτουργίας  των απαιτουμένων για  την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων,

δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών
που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.

ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από
εργοδηγούς,  μηχανοδηγούς,  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες,  ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους
εργάτες,  για  τα  ημερομίσθια  τους,  τις  ημιαργίες,  ασφαλίσεις,  ώρες  εργασίας,  έκτακτες
χρηματικές παροχές κ.λ.π.

iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των
έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.

iv. Οι τυχόν δαπάνες  κάθε  είδους  ασφάλισης  των υλικών και  αποζημίωσης  για  τη  προσωρινή
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.

v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε
σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και
υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.

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.
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viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη
και  σύμφωνη  με  τα  συμβατικά  στοιχεία  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  απαιτούμενη  για  την
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις  κείμενες  διατάξεις  καθώς και  κάθε
είδους επισφαλή έξοδα.

ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.

4.3   Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
2. Κατ’  εξαίρεση  αυξομειώσεις  στις  διάφορες  κρατήσεις  ή  άλλους  φόρους  του  Δημοσίου  που

βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν  μεταγενέστερες  μεταβολές  αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

4.4 Δασμοί – Ατέλειες
1. Η  οικονομική  προσφορά  του  ανάδοχου,  σύμφωνα  με  τους  γενικούς  όρους  του  τιμολογίου,

περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους

ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και
λιπαντικά  ή  από  κάθε  άλλη  επιβάρυνση  (όπως  π.χ.  για  διάφορα  ταμεία,  ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα
γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.

3. Σε  όσες  περιπτώσεις  επιτευχθεί  απαλλαγή  (ατέλεια)  από  δασμούς,  φόρους  κ.λ.π.,  τα
απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ
του εργοδότη.

4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών
1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και

152  του Ν.4412/16
2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152

του Ν.4412/16
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
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τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και  του
άρθρου 155 του Ν.4412/16

2.Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους
εργασιών,  ύστερα  πάντοτε  από  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας,  θα  συντάσσεται  αντίστοιχα
Πρωτόκολλο  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις
(άρθρο 156 του Ν.4412/16).

3.Για  τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας  Νέων Εργασιών (σύμφωνα με  τον Ν.4412/16  όπως ισχύει
σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται δε
ότι  αυτά  θα εφαρμόζονται  άσχετα  από  τα  μέσα,  που πρόκειται  να χρησιμοποιηθούν  από  τον
ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων,
του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών
χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.). 

4.8 Αναθεώρηση τιμών
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 Αρθρο 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.
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Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα

147  και  148  (περί  προθεσμιών  -  ποινικής  ρήτρας)  και  160  (περί  έκπτωσης  αναδόχου)  του
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160
του Ν.4412/16.

3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι
ποινικές  ρήτρες  που  ορίζονται  στην  παρ.2  του  άρθρου  148  του  Ν.4412/16  και  στα  χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.

4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.

Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των

μελετών,  όσο  και  για  την  ποιότητα  και  την  αντοχή  του έργου,  μοναδικός  υπεύθυνος  είναι  ο
ανάδοχος,  οι  δε  έλεγχοι,  που  τυχόν  ενεργούνται  από  την  Υπηρεσία  σε  καμία  περίπτωση  δεν
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.

2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών,
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει  δε  να  ανακοινώνει,  χωρίς  καθυστέρηση,  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τις  διαταγές  και

εντολές  των  διαφόρων  αρχών,  που  του  απευθύνονται  ή  του  κοινοποιούνται,  σχετικά  με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1  Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη

του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην
εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις
και  χωροσταθμήσεις  των  αξόνων  του  έργου  (όπου  αυτές  απαιτούνται)  και  στη  σήμανση  της
περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.

2. Επίσης  έχει  την  υποχρέωση,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  στον  έλεγχο  και  στη  λήψη   των
συμπληρωματικών  στοιχείων,  που  απαιτούνται  για  την  προσαρμογή  και  συμπλήρωση  των
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.

3. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στην υψομετρική αποτύπωση
της περιοχής παρέμβασης πριν την έναρξη των εργασιών, σε ενδιάμεση φάση αν του
ζητηθεί και στην τελική διαμόρφωση, οι οποίες θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

8.2   Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότου

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην

της  παρατάσεως  προθεσμίας  περαιώσεως,  στην  περίπτωση  καθυστερήσεως,  του  έργου  ένεκα
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.

3. Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  καθυστέρηση  υπερβεί  την  προθεσμία  του  άρθρου  147  του
Ν.4412/16, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως.

8.3  Ασφάλιση
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, και

στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται
μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του.

2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.
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3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από
το Κράτος.

4. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.

5. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94.

6. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν
καθυστερεί  τις  πληρωμές  των  αποδοχών  του  προσωπικού  που  χρησιμοποιεί  στο  έργο,  η
διευθύνουσα υπηρεσία  μετά  από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων,  καλεί  τον ανάδοχο να
εξοφλήσει  τους  δικαιούχους  μέσα  σε  δέκα  πέντε  μέρες.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εξοφλήσει  τους
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου
και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.

8.4 Αρτιότητα των κατασκευών
1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών

προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
Υπηρεσίας,  κάθε  απλό  ή  σύνθετο  τμήμα  του  έργου  (όπως  τοίχοι,  διαχωριστικά,  κατώφλια,
επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή
γειτονικά) τμήματα του έργου.

3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με
τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.

4. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
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.
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8.6  Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να

εκτελέσει  τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, όργανα και
δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.

2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους,
να συντάξει  χωρίς  πρόσθετη αμοιβή και  να υποβάλλει  στην Επίβλεψη σε δύο (2)  αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της
επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.

3. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  τέλος,  πριν  από την  παράδοση των εγκαταστάσεων,  να διδάξει  στο
προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.

8.7  Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την

πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που καθορίζονται
στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και
στα  Π.Δ.  778/80  και  1073/81  «Περί  μέτρων ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  κ.λ.π.»,
εκπονώντας  με  ευθύνη  του  και  υποβάλλοντας  αρμοδίως  κάθε  σχετική  μελέτη,  όπως  στατική
μελέτη  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης  των  έργων,  Φάκελο  Ασφαλείας  και  Υγείας
(Φ.Α.Υ.)  και  Σχέδιο  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  της  απόφασης  ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του
Ν.4412/16.

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις  κείμενες διατάξεις  υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης
και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.

3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται
στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του
έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί
ατύχημα σ’ αυτό.

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και
στις  θέσεις  όπου  εκτελούνται  οι  εργασίες,  ανάλογα  με  τη  φύση  του  έργου  (οικοδομικό,
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και
για τη συντήρησή τους. 

6. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  πάρει,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωση,  τα  απαραίτητα  μέτρα  κατά  την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των μηχανικών του
μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής.
Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου
πριν  ολοκληρωθεί  τελείως  και  εγκριθεί  αρμόδια  η  κατασκευή  από  τον  ανάδοχο  προσωρινής
διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών.

7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας
των  οχημάτων  ως  και  νυχτερινά  φωτεινά  σήματα  κ.λ.π.  Επίσης  οφείλει  με  δαπάνες  του  να
περιφράξει  κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και  πεζών θέση και  να επισημαίνει
αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά
με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

8. Σε  θέσεις  επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θα  τοποθετούνται,  υποχρεωτικά,  αυτόματα
σπινθηρίζοντα  σήματα  (flash lights)  και  θα  χρησιμοποιούνται,  όπου  είναι  ανάγκη,  τροχονόμοι
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.
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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,
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.
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iii. Η  σύνταξη  των  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων  μετά  των  απαραιτήτων
σχεδίων,  λογαριασμών  και  δακτυλογράφησης  αυτών  σε  ανάλογο  αριθμό  αντιτύπων.  Τα
παραπάνω  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  για  έλεγχο  στον  επιβλέποντα  προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.

iv. Η  σύνταξη  τελικών  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  η  λήξη  φωτογραφιών  όπως  αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 8.10.

8.10  Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή

παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή,
δύο  (2)  αντίγραφα στην  Υπηρεσία με  τα  αντίστοιχα  κατασκευαστικά  σχέδια  και  στοιχεία  του
έργου, αυτού και τα οποία θα περιλαμβάνουν: 

1) σε περίπτωση κατασκευής νέων πεζοδρόμων, τοπογραφικό διάγραμμα με υψομετρική αποτύπωση
της οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή και διατομές του κατασκεασμένου πεζόδρομου 
2) σε περίπτωση ανακατασκευής υφιστάμενου πεζόδρομου, τοπογραφικό διάγραμμα  με  υψομετρική
αποτύπωση του ανακατασκευασμένου πεζοδρόμου
3)  σε περίπτωση κατασκευής νέων πεζοδρομίων, τοπογραφικό διάγραμμα με υψομετρική αποτύπωση
της οδού και κατασκευαστικά σχέδια των νέων πεζοδρομίων (οριζοντιογραφία, διατομές κ.λ.π.)
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
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1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες πουεκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  από  αυτόν,  σ’  αντίθετη  δε  περίπτωση τα  μέτρα

φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η
διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου

καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές  εγκαταστάσεις,  που  προβλέπονται  από  το  προηγούμενο  άρθρο  αυτής  της  Ε.Σ.Υ.,
καθώς  και  όλα  τα  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα  και  χρήσιμα  ή  άχρηστα
πλεονάζοντα  υλικά,  να  κατεδαφίσει  κάθε  βοηθητικό  κατασκεύασμα,  που  θα  του  υποδείξει  η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές  όσο  και  τους  γύρω χώρους  του  εργοταξίου  σε  κατάσταση  τέλειας  καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

2. Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καθαιρέσει  και  αποκομίσει  κάθε  προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την  κρίση  της  Υπηρεσίας  ο  λόγος  ύπαρξης  της,  και  να  απομακρύνει  τα  περιφράγματα  του
εργοταξίου.

3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος  δεν αρχίσει
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε
βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος,
που αφορούν.

9.5 Προμήθεια υλικών  - Ποιότητα -  Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,
τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων
Έργων,  Εμπορίου  και  Βιομηχανίας  και  της  απόλυτης  έγκρισης  του  αρμοδίου  οργάνου  της
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
κ.λ.π.

2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα,
καθώς  και  εκείνα  που  προδιαγράφονται  και  αναφέρονται  ρητά,  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.

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
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διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.
6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος

ερεύνησε  και  εξασφάλισε  την προμήθεια  από την αγορά όλων των υλικών,  μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει  από  την  Υπηρεσία  τρόπο  προμήθειας  και  εκτέλεσης  ή  παράταση  της  προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.

7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί
της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.

8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια
που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.

10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του
έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16.

Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
1. Ο  ανάδοχος  οφείλει,  σύμφωνα  με  την  παρ.13  του  άρθρου  138  του  Ν.4412/16,  να  μην

παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα
που  είναι  δυνατό  να  επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  του  και  που  δεν
περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και
ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα
εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών.

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή
να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Άγιοι Ανάργυροι             /12/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι              /12/2017
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι       06/12/2017
η συντάκτριια

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  192/2017
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   500.000,00 €

Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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:  Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων - πεζοδρόμων  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

2. Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν κυρίως  τη συντήρηση ή την ανακατασκευή πεζοδρομίων (συμπεριλαμβανομένων των  κρασπέδων και ρείθρων
αυτών) και πεζοδρόμων καθώς και την κατασκευή ή την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτών, σε διάφορες  περιοχές του Δήμου των Αγίων Αναργύρων -
Καματερού

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: 

Ελπίδα Πηγουνάκη, 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: Καθαιρέσεις - Χωματουργικά
2. ΦΑΣΗ 2: Σκυροδέματα- Υποβάσεις
3. ΦΑΣΗ 3: Επιστρώσεις – Λοιπές εργασίες



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.



Φ
Α
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Ε
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Σ

Ε
Ρ
Γ
Α
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Ι
Α
Σ

(1) 
1.1 Καθαιρέσεις – Χωματουργικά 

Εκσκαφές – Καθαιρέσεις 

(2) 
2.1  Σκυροδέματα- Υποβάσεις

 Σκυροδέματα – Ξυλότυποι – Χαλύβδινοι Οπλισμοί-
υποβάσεις πεζοδρομίων – υποβάσεις οδοστρωσίας

(3) 
3.1 Επιστρώσεις – Λοιπές εργασίες Πλακοστρώσεις–Ασφαλτοστρώσεις

- αποκαταστάσεις φρεατίων -
διαγραμμίσεις

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση



01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής
01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
01407 Υποσκαφή / απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

01500. Άλλη πηγή 01501
01502
01503



Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό 
εξοπλισμό 
02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1
02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων

02201 Ασταθής έδραση
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1
02203 Έκκεντρη φόρτωση 1
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση 1
02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου 1 1 1
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
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 1
02402 Αρμοκόφτης 1
02403

02500. Άλλη πηγή 02501
02502
02503



Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

03000. Πτώσεις από ύψος 
03100. Οικοδομές - κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων
03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα εργασίας – 
προσπελάσεις

03201 Κενά δαπέδων 1 1
03202 Πέρατα δαπέδων 1 1
03203 Επικλινή δάπεδα 1 1
03204 Ολισθηρά δάπεδα 1 1 1
03205 Ανώμαλα δάπεδα 1 1 1
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 1 1
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 1 1
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης 1 1
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης 1 1
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος 1 1
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι / φρέατα 03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 1
03402

03500. Άλλη πηγή 03501
03502
03503

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η



Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά 
- θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
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 1
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
04402 Αμμοβολές
04403 Τροχίσεις / λειάνσεις 1 1

04500. Άλλη πηγή 04501
04502
04503

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η



Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός 05101 Αστοχία. Γήρανση

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση 1 1
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 Διαστολή - συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1 1 1
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα 1 1 1
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1 1 1

05300. Μεταφερόμενα υλικά - 
Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1
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
05503



Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1 1
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 1
06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι 1 1 1
06402
06403

07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1 1

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1 1
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 1
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων 1
07302
07303



Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση
08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος
08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.
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
09106 Καυστήρες 1
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 1
09202 Οξέα
09203

09300. Άλλη πηγή 09301
09302
09303



Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1
10103 Σκόνη 1 1 1
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1
10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1
10109 Υπερπίεση / υποπίεση
10110
10111

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών 1
10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1 1
10208 Συγκολλήσεις 1
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες
10210
10211
10212

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307



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 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

01102 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

01103 Φ.1.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

02101 Φ.2.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96

02102 Φ.1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81

02104 Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96

02201 Φ1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 305/96
02204 Φ1.1 Π.Δ. 305/96
02302 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02303 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02304 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02305 Φ1.1, Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
02401 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81
03208 Φ1.1 Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 778/80



ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1)
ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

03209 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80

03210 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80

03211 Φ1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80

04301 Φ.1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96

04306 Φ.1.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96

05302 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81
05309 Φ2.1 Π.Δ. 305/96
06104 Φ2.1 Π.Δ. 305/96
06204 Φ2.1 Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81
06304 Φ2.1 Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81
07105 Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το δίκτυο 
της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των 
μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.)

07202 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93



ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1)
ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

09105 Φ2.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 95/78

10103 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

10105 Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 396/94
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

10207 Φ1.1,Φ.2.1 Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

10208 Φ2.1 Π.Δ. 95/78
Π.Δ. 395/94 
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93

ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1
.

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας

Η προσπέλαση διαφοροποιείται στο κάθε σχολικό συγκρότημα και στο κάθε δημοτικό 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       /12/2017
η συντάκτριια

Ελπίδα Πηγουνάκη
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: 
Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων - πεζοδρόμων  του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης: 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου
(καταγράφονται  κατά  χρονολογική  σειρά  αρχίζοντας  από  τον  αρχικό  /  αρχικούς  ιδιοκτήτες  και
συμπληρώνονται  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται  κάποια αλλαγή στη
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία
κτήσεως

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία

Δήμος Αγίων 
Αναργύρων - 
Καματερού

Λεωφ. Δημοκρατίας 61
τηλ. 2132023600-1 
      

100%

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

6.
Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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ΤΜΗΜΑ Β

Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

1) ΦΑΣΗ 1: Καθαιρέσεις - Χωματουργικά
2) ΦΑΣΗ 2: Σκυροδέματα- Υποβάσεις
3) ΦΑΣΗ 3: Επιστρώσεις – Λοιπές εργασίες

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιφερειακούς δρόμους .

2. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ

2.Α.1 Σωλήνες από PVC 6 Atm
2.Α.2 Διαχύτες από HDPE 
2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέματος  C12/15, C16/20
2.Α.4 Κατηγορίες χάλυβα S500
2.Α.5 Σιδηρικά ελάσματα
2.Α.6 Ταινία στεγάνωσης
2.Α.7 Λιθορριπές πάχους 30 εκ.
2.Α.8 Ογκόλιθοι κατηγορίας Α
2.Α.9 Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα
2.Α.10 Αμμοχάλικο ΠΤΠ Ο-150
2.Α.11 Στεγανωτικό μάζας
2.Α.12 Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα 350 kgr
2.Α.13 Εποξειδικά υλικά για επάλειψη
2.Α.14

Β. ΕΔΑΦΟΣ

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους Μpa 0,20
2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) 300
2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους – σκυροδέματος 0,70
2.Β.4

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής Ι
2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16
2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους
2.Γ.4

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m3
2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m3
2.Δ.3

3. “Ως  κατεσκευάσθη”  σχέδια  του  έργου  και  των  εγκαταστάσεων,  επισυνάπτονται  σε
παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
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ΤΜΗΜΑ Γ

Επισημάνσεις

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη
τη  διάρκεια  της  ζωής  του  έργου  και  απευθύνονται  στους  μεταγενέστερους  χρήστες  και  τους
συντηρητές - επισκευαστές του. 
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων
1.1 Ύδρευσης
1.2 Αποχέτευσης
1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4 παροχής διαφόρων αερίων
1.5 παροχής ατμού
1.6 Κενού
1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.8 Πυρόσβεσης
1.9 Κλιματισμού

1.10 Θέρμανσης
1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες

 Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1

Όλοι οι διακόπτες είναι ευκόλως ορατοί.

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 
3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.2 Υαλοβάμβακας
3.3 Πολυουρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 άλλα υλικά

Ουδεμία

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)

Ουδεμία

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.

Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο  και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι 
υπάρχουσες περιφερειακές οδοί.

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Ουδεμία
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7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Ουδείς

8. Άλλες ζώνες κινδύνου

Ουδεμία

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ.
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.)

Ουδεμία

ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται  στοιχεία  που  αποσκοπούν  στην  πρόληψη  και  αποφυγή  κινδύνων  κατά  τις
ενδεχόμενες  μεταγενέστερες  εργασίες  (συντήρησης,  καθαρισμού,  επισκευής,  κλπ)  καθ΄  όλη  τη
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή
εγκατάσταση  για  την  εκτέλεση  επισκευών  στις  εξωτερικές  του  επιφάνειες,  ή  αν  υπάρχουν
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.)

1. Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

ΤΜΗΜΑ Ε

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του

Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα θα επιθεωρούνται από ειδικευμένο συνεργείο οι ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις. Οι βλάβες που τυχόν θα διαπιστώνονται στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποκαθίστανται
άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο.  Επίσης θα πρέπει  να αποκαθίστανται  άμεσα
οποιεσδήποτε φθορές στο έργο.
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