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Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

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

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
13561
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
Τηλέφωνο:  +30 2132023618/617/625
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@agankam.gov.gr 
Φαξ:  +30 2132023626
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.eprocurement.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:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Αριθμός αναφοράς: 61/2017

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45262640

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων με παρεμβάσεις ανακατασκευής στην έκταση
που απαιτείται και συντήρησης εγκαταστάσεων, π.χ. ανακατασκευή πεζοδρομίων, δαπεδοστρώσεων πλατειών,

mailto:meletes@agankam.gov.gr
www.eprocurement.gov.gr
www.eprocurement.gov.gr
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ενίσχυση πρασίνου, αντικατάσταση ή συντήρηση αστικού εξοπλισμού κ.λ.π. Η δεύτερη λειτουργική ενότητα των
αναπλάσεων περιλαμβάνει την εγκατάσταση είκοσι τεσσάρων (24) συστημάτων βυθιζόμενων κάδων στις θέσεις
παρέμβασης στις δύο Δημοτικές Κοινοτήτες, με στόχο τη σταδιακή υπογειοποίηση των κάδων συλλογής και
διαχωρισμού απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 362 903.23 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:
Eργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων με παρεμβάσεις ανακατασκευής στην έκταση που απαιτείται
και συντήρησης εγκαταστάσεων, π.χ. ανακατασκευή πεζοδρομίων, δαπεδοστρώσεων πλατειών, ενίσχυση
πρασίνου, αντικατάσταση ή συντήρηση αστικού εξοπλισμού κ.λ.π. Η δεύτερη λειτουργική ενότητα των
αναπλάσεων περιλαμβάνει την εγκατάσταση είκοσι τεσσάρων (24) συστημάτων βυθιζόμενων κάδων στις θέσεις
παρέμβασης στις δύο Δημοτικές Κοινοτήτες, με στόχο τη σταδιακή υπογειοποίηση των κάδων συλλογής και
διαχωρισμού απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 362 903.23 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 300
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράτασητηςεγγυητικής 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 ταοριζόμενα 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
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες, κατά τους όρους της
παρ.1α) του άρθ.72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
47.258,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

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:
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
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ. 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
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
0ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 22.Γ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
0ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 22.Δ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

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, εκτός
ΦΠΑ,και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης πριν την υπογραφή της Σύμβασης ο
Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα οριζόμενα στο Άρθρο 2A.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,το
εθνικό δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

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
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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: 19/11/2018
Τοπική ώρα: 13:55

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
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/11/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ)

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
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
ΑΘΗΝΑ
??????
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

www.promitheus.gov.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr


ΣΥΜΦΩΝΑ με τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

που εγκρίθηκαν με την αριθμό 297/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. ΩΦΨΠΩ62-ΡΓΣ)

Αγ.Ανάργυροι, 25-10-2018

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: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α.Μ.: 61/2017 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2 Περιφέρεια Αττικής 
(Κ.Α.Ε.  9779.03.155  του  Π/Υ  της

Περιφεέρειας Αττικηέ ς)
(Κ.Α.  62.6277.0004  του  Π/Υ  του

Δηέ μου)

CPV: [45262640-9]

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 αναδοέχου  κατασκευηέ ς του εέργου:

Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση
υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων

Εκτιμώμενης αξίας  2.362.903,23Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

που θα διεξαχθειέ συέ μφωνα με: 
α) τις διαταέ ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οέ ρους της παρουέ σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: …………………………………….. 
Οδοέ ς : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τηλ. : 2132023618,613,617,625
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πληροφοριέες: : ............................................

1.2 Εργοδοέ της ηέ  Κυέ ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Φορεέας κατασκευηέ ς του εέργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Προιϋσταμεένη Αρχηέ  : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθυέ νουσα ηέ  Επιβλεέπουσα Υπηρεσιέα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6 Αρμοέ διο Τεχνικοέ  Συμβουέ λιο :…………………………

Εφοέ σον  οι  ανωτεέρω  υπηρεσιέες  μεταστεγασθουέ ν  καταέ  τη  διαέ ρκεια  της  διαδικασιέας  συέ ναψης  ηέ
εκτεέλεσης του εέργου, υποχρεουέ νται να δηλωέ σουν αέ μεσα τα νεέα τους στοιχειέα στους προσφεέροντες ηέ
στον αναέ δοχο.
Εφοέ σον  οι  ανωτεέρω  υπηρεσιέες  ηέ /και  τα  αποφαινοέ μενα  οέ ργανα  του  Φορεέα  Κατασκευηέ ς
καταργηθουέ ν,  συγχωνευτουέ ν  ηέ  με  οποιονδηέ ποτε  τροέ πο  μεταβληθουέ ν  καταέ  τη  διαέ ρκεια  της
διαδικασιέας   συέ ναψης  ηέ  εκτεέλεσης  του  εέργου,  υποχρεουέ νται  να  δηλωέ σουν  αέ μεσα,   στους
προσφεέροντες4 ηέ  στον αναέ δοχο τα στοιχειέα των υπηρεσιωέ ν ηέ  αποφαινοέ μενων οργαέ νων, τα οποιέα
καταέ  τον  νοέ μο  αποτελουέ ν  καθολικοέ  διαέ δοχο  των  εν  λοέγω  οργαέ νων  που  υπεισεέρχονται  στα
δικαιωέ ματα και υποχρεωέ σεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
2.1.  Τα εέγγραφα της  συέ μβασης καταέ  την εέννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του αέ ρθρου  2 του ν.
4412/2016, για τον παροέ ντα ηλεκτρονικοέ  διαγωνισμοέ , ειέναι τα ακοέ λουθα :
α) η προκηέ ρυξη συέ μβασης οέ πως δημοσιευέ θηκε στο ΚΗΜΔΗΣ5,
β) η παρουέ σα διακηέ ρυξη,
γ) το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) το  εέντυπο  οικονομικηέ ς  προσφοραέ ς,  οέ πως  παραέ γεται  αποέ  την  ειδικηέ  ηλεκτρονικηέ  φοέ ρμα  του
υποσυστηέ ματος,
ε) ο προυϋ πολογισμοέ ς δημοπραέ τησης, 
στ) το τιμολοέγιο δημοπραέ τησης, 
ζ) η ειδικηέ  συγγραφηέ  υποχρεωέ σεων,
η) η τεχνικηέ  συγγραφηέ  υποχρεωέ σεων 
θ) το τευέ χος συμπληρωματικωέ ν τεχνικωέ ν προδιαγραφωέ ν,
ι) το υποέ δειγμα ….6

ια) το τευέ χος τεχνικηέ ς περιγραφηέ ς,
ιβ) η τεχνικηέ  μελεέτη,
ιγ)  τυχοέ ν  συμπληρωματικεές  πληροφοριέες  και  διευκρινιέσεις  που  θα  παρασχεθουέ ν  αποέ  την
αναθεέτουσα αρχηέ   επιέ οέ λων των ανωτεέρω
ιδ) ............................7

2.2 Προσφεέρεται  ελευέ θερη,  πληέ ρης,  αέ μεση  και  δωρεαέ ν  ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση  στα  εέγγραφα  της
συέ μβασης στον  ειδικοέ ,  δημοέ σια  προσβαέ σιμο,  χωέ ρο  “ηλεκτρονικοιέ  διαγωνισμοιέ”  της  πυέ λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωέ ς και στην ιστοσελιέδα της αναθεέτουσας αρχηέ ς (www.agan.gov.gr).
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2.3  Εφοέ σον  εέχουν  ζητηθειέ  εγκαιέρως,  ηέ τοι  εέως  την Δευτέρα  12/11/2018  και  ώρα  14:3010  η
αναθεέτουσα αρχηέ  παρεέχει σε οέ λους τους προσφεέροντες που συμμετεέχουν στη διαδικασιέα συέ ναψης
συέ μβασης συμπληρωματικεές πληροφοριέες σχετικαέ  με τα εέγγραφα της συέ μβασης, το αργοέ τερο στις
15/11/2018, ημεέρα Πεέμπτη.11

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  προσφορεές  υποβαέ λλονται  αποέ  τους  ενδιαφερομεένους  ηλεκτρονικαέ ,  μεέσω  της
διαδικτυακηέ ς  πυέ λης  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       του  ΕΣΗΔΗΣ,  μεέχρι  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα
και  ωέ ρα  που  οριέζεται  στο  αέ ρθρο  18  της  παρουέ σας  διακηέ ρυξης,  σε  ηλεκτρονικοέ  φαέ κελο  του
υποσυστηέ ματος.

Για  τη συμμετοχηέ  στην παρουέ σα διαδικασιέα  οι  ενδιαφεροέ μενοι  οικονομικοιέ  φορειές  απαιτειέται  να
διαθεέτουν  ψηφιακηέ  υπογραφηέ ,  χορηγουέ μενη  αποέ  πιστοποιημεένη  αρχηέ  παροχηέ ς  ψηφιακηέ ς
υπογραφηέ ς  και  να  εγγραφουέ ν  στο  ηλεκτρονικοέ  συέ στημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακηέ  πυέ λη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωέ ντας τη διαδικασιέα εγγραφηέ ς του αέ ρθρου 5 παρ. 1.2 εέως 1.4 της
Κοινηέ ς Υπουργικηέ ς Αποέ φασης 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 εένωση οικονομικωέ ν φορεέων υποβαέ λλει κοινηέ  προσφοραέ ,  η οποιέα υποχρεωτικαέ  υπογραέ φεται
ψηφιακαέ ,  ειέτε  αποέ  οέ λους  τους  οικονομικουέ ς  φορειές  που  αποτελουέ ν  την  εένωση,  ειέτε  αποέ
εκπροέ σωποέ  τους,  νομιέμως  εξουσιοδοτημεένο.  Στην  προσφοραέ ,  επιέ  ποινηέ  αποέ ρριψης  της
προσφοραέ ς,  προσδιοριέζεται η εέκταση και το ειέδος της συμμετοχηέ ς του καέ θε μεέλους της εένωσης,
συμπεριλαμβανομεένης  της  κατανομηέ ς  αμοιβηέ ς  μεταξυέ  τους,  καθωέ ς  και  ο
εκπροέ σωπος/συντονιστηέ ς αυτηέ ς.

3.2 Στον ηλεκτρονικοέ  φαέ κελο προσφοραέ ς περιεέχονται:
(α) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς».
(β) εένας (υπο)φαέ κελος με την εένδειξη  «Οικονομικηέ  Προσφοραέ ».

3.3 Αποέ  τον προσφεέροντα σημαιένονται, με χρηέ ση του σχετικουέ  πεδιέου του υποσυστηέ ματος, καταέ  την
συέ νταξη της προσφοραέ ς,  τα στοιχειέα  εκειένα που εέχουν εμπιστευτικοέ  χαρακτηέ ρα,  συέ μφωνα με τα
οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην περιέπτωση αυτηέ , ο προσφεέρων υποβαέ λει στον οικειέο (υπο)φαέ κελο σχετικηέ  αιτιολοέ γηση με τη
μορφηέ  ψηφιακαέ  υπογεγραμμεένου αρχειέου pdf, αναφεέροντας ρηταέ  οέ λες τις σχετικεές διαταέ ξεις νοέ μου ηέ
διοικητικεές  πραέ ξεις  που  επιβαέ λλουν  την  εμπιστευτικοέ τητα  της  συγκεκριμεένης  πληροφοριέας,  ως
συνημμεένο της ηλεκτρονικηέ ς  του προσφοραέ ς.  Δεν χαρακτηριέζονται ως εμπιστευτικεές πληροφοριέες
σχετικαέ  με τις τιμεές μοναέ δος, τις προσφεροέ μενες ποσοέ τητες και την οικονομικηέ  προσφοραέ .  

3.4  Στην  περιέπτωση  της  υποβοληέ ς  στοιχειέων  με  χρηέ ση  μορφοέ τυπου  φακεέλου  συμπιεσμεένων
ηλεκτρονικωέ ν  αρχειέων  (π.χ.  ηλεκτρονικοέ  αρχειέο  με  μορφηέ  ZIP),  εκειένα  τα  οποιέα  επιθυμειέ  ο
προσφεέρων να χαρακτηριέσει ως εμπιστευτικαέ , συέ μφωνα με τα ανωτεέρω αναφεροέ μενα, θα πρεέπει να
τα υποβαέ λλει  ως χωρισταέ  ηλεκτρονικαέ  αρχειέα  με  μορφηέ  Portable  Document  Format  (PDF)  ηέ  ως
χωριστοέ  ηλεκτρονικοέ  αρχειέο  μορφοέ τυπου  φακεέλου  συμπιεσμεένων ηλεκτρονικωέ ν  αρχειέων  που  να
περιλαμβαέ νει αυταέ .

3.5  Ο  χρηέ στης–οικονομικοέ ς  φορεέας  υποβαέ λλει  τους  ανωτεέρω  (υπο)φακεέλους  μεέσω  του
υποσυστηέ ματος, οέ πως περιγραέ φεται κατωτεέρω:
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α)  Τα  στοιχειέα  και  δικαιολογητικαέ  που  περιλαμβαέ νονται  στον  (υπο)φαέ κελο  με  την  εένδειξη
«Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» ειέναι τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 24.2 της παρουέ σας και υποβαέ λλονται
αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα  ηλεκτρονικαέ  σε  μορφηέ  αρχειέου  Portable Document Format (PDF)  και
εφοέ σον  εέχουν  συνταχθειέ/παραχθειέ  αποέ  τον  ιέδιο,  φεέρουν  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ
υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ   με χρηέ ση εγκεκριμεένων πιστοποιητικωέ ν συέ μφωνα
με την παρ. 3 του αέ ρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντοέ ς  τριωέ ν  (3) εργασιέμων ημερωέ ν αποέ  την ηλεκτρονικηέ  υποβοληέ  των ως αέ νω στοιχειέων και
δικαιολογητικωέ ν προσκομιέζεται υποχρεωτικαέ  αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα στην αναθεέτουσα αρχηέ , σε
εέντυπη μορφηέ  και σε σφραγισμεένο φαέ κελο, η πρωτοέ τυπη εγγυητικηέ  επιστοληέ  συμμετοχηέ ς 12.
Επισημαιένεται  οέ τι  η εν λοέγω υποχρεέωση δεν ισχυέ ει  για τις  εγγυηέ σεις  ηλεκτρονικηέ ς  εέκδοσης (π.χ.
εγγυηέ σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιέες φεέρουν προηγμεένη ψηφιακηέ  υπογραφηέ .

γ) Οι προσφεέροντες συνταέ σσουν την οικονομικηέ  τους προσφοραέ  συμπληρωέ νοντας την αντιέστοιχη
ειδικηέ  ηλεκτρονικηέ  φοέ ρμα  του  υποσυστηέ ματος  και  επισυναέ πτοντας,  στον  ηλεκτρονικοέ  χωέ ρο
«Συνημμεένα Ηλεκτρονικηέ ς Προσφοραέ ς» και στον καταέ  περιέπτωση (υπο)φαέ κελο, οέ λα τα στοιχειέα της
προσφοραέ ς τους σε μορφηέ  αρχειέου Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  προσφεέροντες  δυέ νανται  να  προβαιένουν,  μεέσω  των  λειτουργιωέ ν  του  υποσυστηέ ματος,  σε
εκτυέ πωση  ελεέγχου  ομαλοέ τητας  των  επιμεέρους  ποσοστωέ ν  εέκπτωσης  αναέ  ομαέ δα  εργασιωέ ν,  στην
περιέπτωση εφαρμογηέ ς της παρ. 2α του αέ ρθρου 95 του ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνεέχεια,  οι  προσφεέροντες  παραέ γουν  αποέ  το  υποσυέ στημα  τα  ηλεκτρονικαέ  αρχειέα
(«εκτυπωέ σεις»  των Δικαιολογητικωέ ν Συμμετοχηέ ς  και της Οικονομικηέ ς  Προσφοραέ ς  τους σε μορφηέ
αρχειέου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχειέα αυταέ  υπογραέ φονται αποέ  τους προσφεέροντες
με εγκεκριμεένη προηγμεένη ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  με χρηέ ση
εγκεκριμεένων πιστοποιητικωέ ν συέ μφωνα με την παρ. 3 του αέ ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναέ πτονται στους αντιέστοιχους (υπο)φακεέλους της προσφοραέ ς.  Καταέ  τη συστημικηέ
υποβοληέ  της  προσφοραέ ς  το  υποσυέ στημα  πραγματοποιειέ  αυτοματοποιημεένους  ελεέγχους
επιβεβαιέωσης  της  ηλεκτρονικηέ ς  προσφοραέ ς  σε  σχεέση  με  τα  παραχθεέντα  ηλεκτρονικαέ  αρχειέα
(Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς  και  Οικονομικηέ  Προσφοραέ )  και  εφοέ σον  οι  εέλεγχοι  αυτοιέ   αποβουέ ν
επιτυχειές η προσφοραέ  υποβαέ λλεται  στο υποσυέ στημα. Διαφορετικαέ , η προσφοραέ  δεν υποβαέ λλεται
και το υποσυέ στημα ενημερωέ νει τους προσφεέροντες με σχετικοέ  μηέ νυμα σφαέ λματος στη διεπαφηέ  του
χρηέ στη  των  προσφεροέ ντων,  προκειμεένου  οι  τελευταιέοι  να  προβουέ ν  στις  σχετικεές  ενεέργειες
διοέ ρθωσης.

στ) Εφοέ σον τα δικαιολογητικαέ  συμμετοχηέ ς και οι οικονομικοιέ οέ ροι δεν εέχουν αποτυπωθειέ στο συέ νολοέ
τους στις ειδικεές ηλεκτρονικεές φοέ ρμες του υποσυστηέ ματος, οι προσφεέροντες επισυναέ πτουν ψηφιακαέ
υπογεγραμμεένα τα σχετικαέ  ηλεκτρονικαέ  αρχειέα, συέ μφωνα με τους οέ ρους της  παρουέ σας διακηέ ρυξης.13

ζ)  Αποέ  το υποσυέ στημα εκδιέδεται ηλεκτρονικηέ  αποέ δειξη υποβοληέ ς προσφοραέ ς, η οποιέα αποστεέλλεται
στον οικονομικοέ  φορεέα με μηέ νυμα ηλεκτρονικουέ  ταχυδρομειέου.

3.6  Αποέ συρση προσφοραέ ς
Οι  προσφεέροντες  δυέ νανται  να  ζητηέ σουν  την  αποέ συρση  υποβληθειέσας  προσφοραέ ς,  πριν  την
καταληκτικηέ  ημερομηνιέα υποβοληέ ς των προσφορωέ ν, με εέγγραφο αιέτημα τους προς την αναθεέτουσα
αρχηέ ,  σε  μορφηέ  ηλεκτρονικουέ  αρχειέου  Portable Document Format (PDF)  που  φεέρει  εγκεκριμεένη
προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ   με  χρηέ ση  εγκεκριμεένων
πιστοποιητικωέ ν συέ μφωνα με την παρ. 3 του αέ ρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεέσω
της λειτουργικοέ τητας «Επικοινωνιέα» του υποσυστηέ ματος. Πιστοποιημεένος χρηέ στης της αναθεέτουσας
αρχηέ ς, μεταέ  αποέ  σχετικηέ  αποέ φαση της αναθεέτουσας αρχηέ ς, η οποιέα αποδεέχεται το σχετικοέ  αιέτημα
του προσφεέροντα, προβαιένει στην αποέ ρριψη της σχετικηέ ς ηλεκτρονικηέ ς προσφοραέ ς στο υποσυέ στημα
πριν την καταληκτικηέ  ημερομηνιέα υποβοληέ ς της προσφοραέ ς. Κατοέ πιν, ο οικονομικοέ ς φορεέας δυέ ναται
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να  υποβαέ λει  εκ  νεέου  προσφοραέ  μεέσω  του  υποσυστηέ ματος  εέως  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα
υποβοληέ ς  των προσφορωέ ν.

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

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α)  Μεταέ  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα  υποβοληέ ς  προσφορωέ ν,  οέ πως  οριέζεται  στο  αέ ρθρο  18  της
παρουέ σας,  και  πριν  την  ηλεκτρονικηέ  αποσφραέ γιση,  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  κοινοποιειέ  στους
προσφεέροντες τον σχετικοέ  καταέ λογο συμμετεχοέ ντων, οέ πως αυτοέ ς παραέ γεται αποέ  το υποσυέ στημα. 

β) Στη συνεέχεια, τα μεέλη της Επιτροπηέ ς Διαγωνισμουέ , καταέ  την ημερομηνιέα και ωέ ρα που οριέζεται στο
αέ ρθρο  18  της  παρουέ σας,   προβαιένουν  σε  ηλεκτρονικηέ  αποσφραέ γιση  του  υποφακεέλου
«Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» και του υποφακεέλου “Οικονομικηέ  Προσφοραέ ”. 

γ) Στον ηλεκτρονικοέ  χωέ ρο «Συνημμεένα  Ηλεκτρονικουέ  Διαγωνισμουέ », αναρταέ ται αποέ  την Επιτροπηέ
Διαγωνισμουέ  ο σχετικοέ ς καταέ λογος μειοδοσιέας,  προκειμεένου να λαέ βουν γνωέ ση οι προσφεέροντες.

δ) Ακολουέ θως, η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  προβαιένει, καταέ  σειραέ  μειοδοσιέας,σε εέλεγχο της ολοέγραφης
και αριθμητικηέ ς αναγραφηέ ς των επιμεέρους ποσοστωέ ν εέκπτωσης και της ομαληέ ς μεταξυέ  τους σχεέσης,
βαέ σει της παραγωγηέ ς σχετικουέ  ψηφιακουέ  αρχειέου, μεέσα αποέ  το υποσυέ στημα. 
Για την εφαρμογηέ  του ελεέγχου ομαλοέ τητας, χρησιμοποιειέται αποέ  την Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  η μεέση
εέκπτωση προσφοραέ ς (Εμ), συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στα αέ ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

ε) Όλες οι οικονομικεές προσφορεές, μεταέ  τις τυχοέ ν αναγκαιέες διορθωέ σεις, καταχωριέζονται, καταέ  τη
σειραέ  μειοδοσιέας, στο πρακτικοέ  της επιτροπηέ ς, το οποιέο και υπογραέ φεται αποέ  τα μεέλη της.

στ) Στη συνεέχεια, η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , την ιέδια ημεέρα, ελεέγχει τα δικαιολογητικαέ  συμμετοχηέ ς
του αέ ρθρου 24.2 της παρουέ σας καταέ  τη σειραέ  της μειοδοσιέας, αρχιέζοντας αποέ  τον πρωέ το μειοδοέ τη. Αν
η ολοκληέ ρωση του ελεέγχου αυτουέ  δεν ειέναι δυνατηέ  την ιέδια μεέρα, λοέγω του μεγαέ λου αριθμουέ  των
προσφορωέ ν  και  του  ελεέγχου  των εγγυητικωέ ν  επιστολωέ ν,   η  διαδικασιέα  συνεχιέζεται  τις  εποέ μενες
εργαέ σιμες ημεέρες.

ζ) Η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , πριν την ολοκληέ ρωση της συέ νταξης  του πρακτικουέ  της, επικοινωνειέ με
τους  εκδοέ τες  που  αναγραέ φονται  στις  υποβληθειέσες  εγγυητικεές  επιστολεές,  προκειμεένου  να
διαπιστωέ σει την εγκυροέ τηταέ  τους. Αν διαπιστωθειέ  πλαστοέ τητα εγγυητικηέ ς επιστοληέ ς, ο υποψηέ φιος
αποκλειέεται  αποέ  τον διαγωνισμοέ ,  υποβαέ λλεται  μηνυτηέ ρια αναφοραέ  στον αρμοέ διο εισαγγελεέα  και
κινειέται διαδικασιέα πειθαρχικηέ ς διέωξης, συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις των αέ ρθρων 82 και εποέ μενα του ν.
3669/2008.

η)  Η  περιγραφοέ μενη  διαδικασιέα  καταχωρειέται  στο  πρακτικοέ  της  Επιτροπηέ ς  Διαγωνισμουέ  ηέ  σε
παραέ ρτημαέ  του, που υπογραέ φεται αποέ  τον Προέ εδρο και τα μεέλη της.
Η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ  ολοκληρωέ νει τη συέ νταξη του σχετικουέ  πρακτικουέ  με το αποτεέλεσμα της
διαδικασιέας, με το οποιέο εισηγειέται την αναέ θεση της συέ μβασης στον μειοδοέ τη (ηέ  τη ματαιέωση της
διαδικασιέας), και υποβαέ λλει στην αναθεέτουσα αρχηέ  το σχετικοέ  ηλεκτρονικοέ  αρχειέο, ως “εσωτερικοέ ”,
μεέσω της λειτουργιέας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος, προς εέγκριση . 14

θ) Στη συνεέχεια, η αναθεέτουσα αρχηέ  κοινοποιειέ την αποέ φαση εέγκρισης του πρακτικουέ  σε οέ λους τους
προσφεέροντες και παρεέχει προέ σβαση στα υποβληθεέντα στοιχειέα των λοιπωέ ν συμμετεχοέ ντων. Καταέ
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της αποέ φασης αυτηέ ς χωρειέ εένσταση, καταέ  τα οριζοέ μενα στην παραέ γραφο 4.3 της παρουέ σης.

ι)  Επισημαιένεται  οέ τι,  σε  περιέπτωση που οι  προσφορεές  εέχουν την ιέδια ακριβωέ ς  τιμηέ  (ισοέ τιμες),  η
αναθεέτουσα αρχηέ  επιλεέγει τον (προσωρινοέ ) αναέ δοχο με κληέ ρωση μεταξυέ  των οικονομικωέ ν φορεέων
που  υπεέβαλαν ισοέ τιμες  προσφορεές.  Η  κληέ ρωση  γιένεται  ενωέ πιον  της  Επιτροπηέ ς  Διαγωνισμουέ  και
παρουσιέα των οικονομικωέ ν φορεέων που υπεέβαλαν τις ισοέ τιμες προσφορεές, σε ημεέρα και ωέ ρα που θα
τους γνωστοποιηθειέ  μεέσω της λειτουργικοέ τητας “επικοινωνιέα” του υποσυστηέ ματος.

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

α) Μεταέ  την αξιολοέγηση των προσφορωέ ν, η αναθεέτουσα αρχηέ  προσκαλειέ, στο πλαιέσιο της σχετικηέ ς
ηλεκτρονικηέ ς διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης και μεέσω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας»,
τον προσωρινοέ  αναέ δοχο να υποβαέ λει  εντοέ ς  προθεσμιέας  ειέκοσι  (20)  ημερολογιακωέ ν ημερωέ ν 15 τα
προβλεποέ μενα  στις  κειέμενες  διαταέ ξεις  δικαιολογητικαέ  προσωρινουέ  αναδοέχου  και  τα  αποδεικτικαέ
εέγγραφα νομιμοποιέησης16.

β)  Τα  δικαιολογητικαέ  του  προσωρινουέ  αναδοέχου  υποβαέ λλονται  αποέ  τον  οικονομικοέ  φορεέα
ηλεκτρονικαέ , μεέσω της λειτουργικοέ τητας της «Επικοινωνιέας» στην αναθεέτουσα αρχηέ .

 γ) Αν δεν υποβληθουέ ν τα ως αέ νω δικαιολογητικαέ  ηέ  υπαέ ρχουν ελλειέψεις σε αυταέ  που υποβληέ θηκαν,
παρεέχεται προθεσμιέα στον προσωρινοέ  αναέ δοχο να τα υποβαέ λει ηέ  να τα συμπληρωέ σει εντοέ ς πεέντε (5)
ημερωέ ν  αποέ  την  κοινοποιέηση  σχετικηέ ς  ειδοποιέησης  σε  αυτοέ ν  μεέσω  της  λειτουργικοέ τητας  της
“Επικοινωνιέας”  του  υποσυστηέ ματος.  Η  αναθεέτουσα  αρχηέ  μπορειέ  να  παρατειένει  την  ως  αέ νω
προθεσμιέα, εφοέ σον αιτιολογειέται αυτοέ  επαρκωέ ς και κατ’ ανωέ τατο οέ ριο για δεκαπεέντε (15) επιπλεέον
ημεέρες.

Εντοέ ς  τριωέ ν  (3)  εργασιέμων  ημερωέ ν  αποέ  την  ηλεκτρονικηέ  υποβοληέ  των  ως  αέ νω  στοιχειέων  και
δικαιολογητικωέ ν,  συέ μφωνα  με  τα  ανωτεέρω  υποέ  β)  και  γ)  αναφεροέ μενα,  προσκομιέζονται
υποχρεωτικαέ  αποέ  τον  οικονομικοέ  φορεέα  στην  αναθεέτουσα  αρχηέ ,  σε  εέντυπη  μορφηέ  και  σε
σφραγισμεένο  φαέ κελο,  τα  εέγγραφα  που  απαιτειέται  να  προσκομισθουέ ν  σε  πρωτοέ τυπη  μορφηέ ,
συέ μφωνα  με  τις  διαταέ ξεις  του  αέ ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  ''Κωέ δικας  Διοικητικηέ ς
Διαδικασιέας'', οέ πως τροποποιηέ θηκε με τις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταέ  τον εέλεγχο των παραπαέ νω δικαιολογητικωέ ν διαπιστωθειέ οέ τι:
I) τα στοιχειέα που δηλωέ θηκαν με το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ), ειέναι ψευδηέ
ηέ  ανακριβηέ  ηέ
ii)  αν  δεν  υποβληθουέ ν  στο  προκαθορισμεένο  χρονικοέ  διαέ στημα  τα  απαιτουέ μενα  πρωτοέ τυπα  ηέ
αντιέγραφα, των παραπαέ νω δικαιολογητικωέ ν, ηέ
ii) αν αποέ  τα δικαιολογητικαέ  που προσκομιέσθηκαν νομιέμως και εμπροθεέσμως, δεν αποδεικνυέ ονται οι
οέ ροι και οι προυϋ ποθεέσεις συμμετοχηέ ς συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 21, 22 και 23 της παρουέ σας, 17

απορριέπτεται η προσφοραέ  του προσωρινουέ  αναδοέχου, καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η
εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του και η κατακυέ ρωση γιένεται στον προσφεέροντα που υπεέβαλε την αμεέσως
εποέ μενη  πλεέον  συμφεέρουσα  αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη  προσφοραέ  βαέ σει  της  τιμηέ ς  τηρουμεένης  της
ανωτεέρω διαδικασιέας.

Σε περιέπτωση εέγκαιρης και προσηέ κουσας ενημεέρωσης της αναθεέτουσας αρχηέ ς για μεταβολεές στις
προυϋ ποθεέσεις  τις  οποιέες  ο  προσωρινοέ ς  αναέ δοχος  ειέχε  δηλωέ σει  με  το  Τυποποιημεένο  Έντυπο
Υπευέ θυνης  Δηέ λωσης  (ΤΕΥΔ)  οέ τι  πληροιέ  και  οι  οποιέες  επηέ λθαν  ηέ  για  τις  οποιέες  εέλαβε  γνωέ ση  ο
προσωρινοέ ς αναέ δοχος μεταέ  την δηέ λωση και μεέχρι την ημεέρα της ειδοποιέησης/προέ σκλησης για την
προσκοέ μιση  των δικαιολογητικωέ ν  κατακυέ ρωσης (οψιγενειές  μεταβολεές),  δεν  καταπιέπτει  υπεέρ  της
αναθεέτουσας αρχηέ ς η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς του, που ειέχε προσκομισθειέ, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 15 της
παρουέ σας.
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Αν κανεένας αποέ  τους προσφεέροντες δεν υπεέβαλε αληθηέ  ηέ  ακριβηέ  δηέ λωση, ηέ  αν κανεένας αποέ  τους
προσφεέροντες δεν προσκομιέζει εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα απαιτουέ μενα δικαιολογητικαέ , ηέ  αν κανεένας
αποέ  τους προσφεέροντες δεν αποδειέξει οέ τι πληροιέ  τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς του αέ ρθρου 22, η
διαδικασιέα συέ ναψης της συέ μβασης ματαιωέ νεται.

 Η διαδικασιέα ελεέγχου των ως αέ νω δικαιολογητικωέ ν ολοκληρωέ νεται με τη συέ νταξη πρακτικουέ  αποέ
την Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , η οποιέα, στη συνεέχεια,  το κοινοποιειέ,  μεέσω της «λειτουργικοέ τητας της
«Επικοινωνιέας», στην αναθεέτουσα αρχηέ  για τη ληέ ψη αποέ φασης.

Η αναθεέτουσα αρχηέ  προβαιένει,  μεταέ  την εέγκριση του ανωτεέρω πρακτικουέ ,  στην κοινοποιέηση της
αποέ φασης κατακυέ ρωσης, μαζιέ  με αντιέγραφο οέ λων των πρακτικωέ ν,  σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, συέ μφωνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις, μεέσω της λειτουργικοέ τητας της
«Επικοινωνιέας», και επιπλεέον αναρταέ  τα Δικαιολογητικαέ  του προσωρινουέ  αναδοέχου στον χωέ ρο «Συ-
νημμεένα Ηλεκτρονικουέ  Διαγωνισμουέ ».

ε) Μεταέ  την αέ πρακτη παέ ροδο των προθεσμιωέ ν, τοέ σο της αέ σκησης των προβλεποέ μενων βοηθημαέ των
και  μεέσων  στο  σταέ διο  της  προδικαστικηέ ς  και  δικαστικηέ ς  πρoστασιέας,  οέ σο  και  των  αποφαέ σεων
αναστολωέ ν  επιέ  αυτωέ ν  και  μεταέ  την  ολοκληέ ρωση  του  προσυμβατικουέ  ελεέγχου  αποέ  το  Ελεγκτικοέ
Συνεέδριο, εφοέ σον απαιτειέται, συέ μφωνα με τα αέ ρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013 18,  ο προσωρινοέ ς
αναέ δοχος, υποβαέ λλει,  εφοέ σον απαιτειέται19,  επικαιροποιημεένα τα δικαιολογητικαέ  του αέ ρθρου 23.3-
23.10  της  παρουέ σας,  μεταέ  αποέ  σχετικηέ  προέ σκληση  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς,  μεέσω  της
λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του υποσυστηέ ματος, προκειμεένου να διαπιστωθειέ οέ τι δεν εέχουν
εκλειέψει οι προυϋ ποθεέσεις συμμετοχηέ ς του αέ ρθρου 21, οέ τι εξακολουθουέ ν να πληρουέ νται τα κριτηέ ρια
επιλογηέ ς του αέ ρθρου 22 και οέ τι δεν συντρεέχουν οι λοέγοι αποκλεισμουέ  του ιέδιου αέ ρθρου.

Μεέσω  της  λειτουργικοέ τητας  της  “Επικοινωνιέας”  του  υποσυστηέ ματος  κοινοποιειέται  η  αποέ φαση
κατακυέ ρωσης  στον  προσωρινοέ  αναέ δοχο20.  Με  την  ιέδια  αποέ φαση  καλειέται  ο  αναέ δοχος  οέ πως
προσεέλθει  σε  ορισμεένο  τοέ πο  και  χροέ νο  για  την  υπογραφηέ  του  συμφωνητικουέ ,  θεέτονταέ ς  του  η
αναθεέτουσα  αρχηέ  προθεσμιέα  που  δεν  μπορειέ  να  υπερβαιένει  τις  ειέκοσι  (20)  ημεέρες  αποέ  την
κοινοποιέηση ειδικηέ ς ηλεκτρονικηέ ς προέ σκλησης, μεέσω της λειτουργικοέ τητας της “Επικοινωνιέας” του
υποσυστηέ ματος,  προσκομιέζοντας,  και την απαιτουέ μενη εγγυητικηέ  επιστοληέ  καληέ ς εκτεέλεσης.  Η εν
λοέγω  κοινοποιέηση  επιφεέρει  τα  εέννομα  αποτελεέσματα  της  αποέ φασης  κατακυέ ρωσης,  συέ μφωνα  με
οριζοέ μενα στην παρ. 3 του αέ ρθρου 105 του ν.4412/2016.

Εαέ ν ο αναέ δοχος δεν προσεέλθει να υπογραέ ψει το συμφωνητικοέ , μεέσα στην προθεσμιέα που οριέζεται
στην ειδικηέ  προέ κληση, κηρυέ σσεται εέκπτωτος, καταπιέπτει υπεέρ της αναθεέτουσας αρχηέ ς η εγγυέ ηση
συμμετοχηέ ς  του και η κατακυέ ρωση γιένεται στον προσφεέροντα που υπεέβαλε την αμεέσως εποέ μενη
πλεέον  συμφεέρουσα  αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη  προσφοραέ  βαέ σει  τιμηέ ς.  Αν  κανεένας  αποέ  τους
προσφεέροντες  δεν  προσεέλθει  για  την  υπογραφηέ  του  συμφωνητικουέ ,  η  διαδικασιέα  συέ ναψης  της
συέ μβασης ματαιωέ νεται, συέ μφωνα με την περιέπτωση  β της παραγραέ φου 1 του αέ ρθρου 106 του ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καέ θε ενδιαφεροέ μενος, ο οποιέος εέχει ηέ  ειέχε συμφεέρον να του ανατεθειέ  η συγκεκριμεένη συέ μβαση και
εέχει ηέ  ειέχε υποστειέ ηέ  ενδεέχεται να υποστειέ ζημιέα αποέ  εκτελεστηέ  πραέ ξη ηέ  παραέ λειψη της αναθεέτουσας
αρχηέ ς  καταέ  παραέ βαση  της  νομοθεσιέας  της  Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης  ηέ  της  εσωτερικηέ ς  νομοθεσιέας,
δικαιουέ ται  να  ασκηέ σει  προδικαστικηέ  προσφυγηέ  ενωέ πιον  της  ΑΕΠΠ  καταέ  της  σχετικηέ ς  πραέ ξης  ηέ
παραέ λειψης της αναθεέτουσας αρχηέ ς, προσδιοριέζοντας ειδικωέ ς τις νομικεές και πραγματικεές αιτιαέ σεις
που δικαιολογουέ ν το αιέτημαέ  του21. 

Σε περιέπτωση προσφυγηέ ς καταέ  πραέ ξης της αναθεέτουσας αρχηέ ς,  η προθεσμιέα για την αέ σκηση της
προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς ειέναι:

(α)  δεέκα  (10)  ημεέρες  αποέ  την  κοινοποιέηση  της  προσβαλλοέ μενης  πραέ ξης  στον  ενδιαφεροέ μενο
οικονομικοέ  φορεέα αν η πραέ ξη κοινοποιηέ θηκε με ηλεκτρονικαέ  μεέσα ηέ  τηλεομοιοτυπιέα ηέ  
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(β)  δεκαπεέντε  (15)  ημεέρες  αποέ  την  κοινοποιέηση  της  προσβαλλοέ μενης  πραέ ξης  σε  αυτοέ ν  αν
χρησιμοποιηέ θηκαν αέ λλα μεέσα επικοινωνιέας, αέ λλως  

γ) δεέκα (10) ημεέρες αποέ  την πληέ ρη, πραγματικηέ  ηέ  τεκμαιροέ μενη, γνωέ ση της πραέ ξης που βλαέ πτει τα
συμφεέροντα του ενδιαφεροέ μενου οικονομικουέ  φορεέα. 

Σε  περιέπτωση  παραέ λειψης,  η  προθεσμιέα  για  την  αέ σκηση  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  ειέναι
δεκαπεέντε (15) ημεέρες αποέ  την επομεένη της συντεέλεσης της προσβαλλοέ μενης παραέ λειψης22.

Η  προδικαστικηέ  προσφυγηέ ,  με  βαέ ση και  τα  οέ σα  προβλεέπονται  στο π.δ.  39/2017,  κατατιέθεται
ηλεκτρονικαέ  βαέ σει του τυποποιημεένου εντυέ που και μεέσω της λειτουργικοέ τητας «Επικοινωνιέα»
του  υποσυστηέ ματος  προς  την  Αναθεέτουσα  Αρχηέ ,  επιλεέγοντας  καταέ  περιέπτωση  την  εένδειξη
«Προδικαστικηέ  Προσφυγηέ » και επισυναέ πτοντας το σχετικοέ  εέγγραφο συέ μφωνα με την παρ. 3 του
αέ ρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  το  παραδεκτοέ  της  αέ σκησης  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  κατατιέθεται  παραέ βολο  αποέ  τον
προσφευέ γοντα υπεέρ του Δημοσιέου, καταέ  τα ειδικαέ  οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιέο επιστρεέφεται στον προσφευέ γοντα σε περιέπτωση ολικηέ ς ηέ  μερικηέ ς αποδοχηέ ς της προσφυγηέ ς
του ηέ  σε περιέπτωση που πριν την εέκδοση της αποέ φασης της ΑΕΠΠ επιέ της προσφυγηέ ς, η αναθεέτουσα
αρχηέ  ανακαλειέ την προσβαλλοέ μενη πραέ ξη ηέ  προβαιένει στην οφειλοέ μενη ενεέργεια. 

Η  προθεσμιέα  για  την  αέ σκηση  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  και  η  αέ σκησηέ  της  κωλυέ ουν  τη
συέ ναψη της συέ μβασης επιέ ποινηέ  ακυροέ τητας, η οποιέα διαπιστωέ νεται με αποέ φαση της ΑΕΠΠ μεταέ
αποέ  αέ σκηση προσφυγηέ ς, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 368   του ν. 4412/2016. 

Καταέ  τα λοιπαέ , η αέ σκηση της προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς δεν κωλυέ ει την προέ οδο της διαγωνιστικηέ ς
διαδικασιέας, , εκτοέ ς αν ζητηθουέ ν προσωριναέ  μεέτρα προστασιέας καταέ  το αέ ρθρο 366 του ν.4412/2016.

Η αναθεέτουσα αρχηέ , μεέσω της λειτουργιέας της «Επικοινωνιέας»: 
α.  Κοινοποιειέ  την  προδικαστικηέ  προσφυγηέ  σε  καέ θε  ενδιαφεροέ μενο  τριέτο  συέ μφωνα  με  τα
προβλεποέ μενα στην περ. α της παρ. 1 του αέ ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.
1 του αέ ρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 
β. Ειδοποιειέ, παρεέχει προέ σβαση στο συέ νολο των στοιχειέων του διαγωνισμουέ  και διαβιβαέ ζει στην
Αρχηέ  Εξεέτασης Προδικαστικωέ ν  Προσφυγωέ ν (ΑΕΠΠ) τα προβλεποέ μενα στην περ.  β’  της παρ.  1
του αέ ρθρου 365 του ν. 4412/2016, συέ μφωνα και με την παρ. 1 του αέ ρθρου 9 του π.δ. 39/2017 

Η  ΑΕΠΠ αποφαιένεται  αιτιολογημεένα  επιέ  της  βασιμοέ τητας  των προβαλλοέ μενων πραγματικωέ ν  και
νομικωέ ν ισχυρισμωέ ν της προσφυγηέ ς και των ισχυρισμωέ ν της αναθεέτουσας αρχηέ ς και, σε περιέπτωση
παρεέμβασης, των ισχυρισμωέ ν του παρεμβαιένοντος και δεέχεται (εν οέ λω ηέ  εν μεέρει) ηέ  απορριέπτει την
προσφυγηέ  με αποέ φασηέ  της, η οποιέα εκδιέδεται μεέσα σε αποκλειστικηέ  προθεσμιέα ειέκοσι (20) ημερωέ ν
αποέ  την ημεέρα εξεέτασης της προσφυγηέ ς23.

Η  αέ σκηση  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  αποτελειέ  προυϋ ποέ θεση  για  την  αέ σκηση  των  εένδικων
βοηθημαέ των  της αιέτησης αναστοληέ ς και της αιέτησης ακυέ ρωσης του αέ ρθρου 372 του ν. 4412/2016
καταέ  των εκτελεστωέ ν πραέ ξεων ηέ  παραλειέψεων της αναθεέτουσας αρχηέ ς.

Όποιος εέχει εέννομο συμφεέρον μπορειέ  να ζητηέ σει την αναστοληέ  της εκτεέλεσης της αποέ φασης της
ΑΕΠΠ και την ακυέ ρωσηέ  της ενωέ πιον του αρμοδιέου δικαστηριέου24. Δικαιέωμα αέ σκησης των ιέδιων
ενδιέκων βοηθημαέ των εέχει  και  η  αναθεέτουσα  αρχηέ ,  αν  η  ΑΕΠΠ  καέ νει  δεκτηέ  την  προδικαστικηέ
προσφυγηέ .  Με  τα  εένδικα  βοηθηέ ματα  της  αιέτησης  αναστοληέ ς  και  της  αιέτησης  ακυέ ρωσης
λογιέζονται  ως συμπροσβαλλοέ μενες  με  την αποέ φαση της ΑΕΠΠ και  οέ λες οι  συναφειές  προς  την
ανωτεέρω  αποέ φαση  πραέ ξεις  ηέ  παραλειέψεις  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς,  εφοέ σον  εέχουν  εκδοθειέ  ηέ
συντελεστειέ  αντιστοιέχως εέως τη συζηέ τηση της αιέτησης αναστοληέ ς  ηέ  την πρωέ τη συζηέ τηση της
αιέτησης ακυέ ρωσης.

Η αέ σκηση της αιέτησης αναστοληέ ς δεν εξαρταέ ται αποέ  την προηγουέ μενη αέ σκηση της αιέτησης ακυέ ρω-
σης.
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Η αιέτηση αναστοληέ ς κατατιέθεται στο αρμοέ διο δικαστηέ ριο μεέσα σε προθεσμιέα δεέκα (10) ημερωέ ν αποέ
την  εέκδοση  της  αποέ φασης  επιέ  της  προδικαστικηέ ς  προσφυγηέ ς  και  συζητειέται  το  αργοέ τερο  εντοέ ς
τριαέ ντα (30) ημερωέ ν αποέ  την καταέ θεσηέ  της. Για την αέ σκηση της αιτηέ σεως αναστοληέ ς κατατιέθεται το
προβλεποέ μενο  παραέ βολο,  συέ μφωνα  με  τα  ειδικοέ τερα  οριζοέ μενα  στο  αέ ρθρο  372  παρ.  4  του  ν.
4412/2016.

Η αέ σκηση αιέτησης αναστοληέ ς κωλυέ ει τη συέ ναψη της συέ μβασης, εκτοέ ς εαέ ν με την προσωρινηέ  διαταγηέ  
ο αρμοέ διος δικαστηέ ς αποφανθειέ διαφορετικαέ .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαέ  με την υπογραφηέ  της συέ μβασης, ισχυέ ουν τα προβλεποέ μενα στην παρ. 5 αέ ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  με  βαέ ση  τα  οποιέα  θα  εκτελεσθειέ  το  εέργο  ειέναι  τα  αναφεροέ μενα
παρακαέ τω.  Σε  περιέπτωση  ασυμφωνιέας  των  περιεχομεένων  σε  αυταέ  οέ ρων,  η  σειραέ  ισχυέ ος
καθοριέζεται  ως κατωτεέρω. 

1. Το συμφωνητικοέ .
2. Η παρουέ σα Διακηέ ρυξη.
3. Η Οικονομικηέ  Προσφοραέ .
4. Το Τιμολοέ γιο Δημοπραέ τησης 
5. Η Ειδικηέ  Συγγραφηέ  Υποχρεωέ σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηέ  Συγγραφηέ  Υποχρεωέ σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεές Προδιαγραφεές και τα 

Παραρτηέ ματα τους, 
7. Η Τεχνικηέ  Περιγραφηέ  (Τ.Π.). 
8. Ο Προυϋ πολογισμοέ ς Δημοπραέ τησης.
9. Οι εγκεκριμεένες μελεέτες του εέργου. 
10.  Το εγκεκριμεένο Χρονοδιαέ γραμμα κατασκευηέ ς του εέργου.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  συνταέ σσονται  υποχρεωτικαέ  στην  ελληνικηέ  γλωέ σσα  και

προαιρετικαέ  και σε αέ λλες γλωέ σσες, συνολικαέ  ηέ  μερικαέ . Σε περιέπτωση ασυμφωνιέας μεταξυέ  των
τμημαέ των των εγγραέ φων της συέ μβασης που εέχουν συνταχθειέ  σε περισσσοέ τερες γλωέ σσες,
επικρατειέ η ελληνικηέ  εέκδοση. Τυχοέ ν ενσταέ σεις υποβαέ λλονται στην ελληνικηέ  γλωέ σσα. 

6.2. Οι προσφορεές και τα περιλαμβανοέ μενα σε αυτεές στοιχειέα, καθωέ ς και τα αποδεικτικαέ  εέγγραφα
συνταέ σσονται  στην ελληνικηέ  γλωέ σσα ηέ  συνοδευέ ονται  αποέ  επιέσημη μεταέ φρασηέ  τους  στην
ελληνικηέ  γλωέ σσα. 

6.3. Στα αλλοδαπαέ  δημοέ σια εέγγραφα και δικαιολογητικαέ  εφαρμοέ ζεται η Συνθηέ κη της Χαέ γης της
5.10.1961, που κυρωέ θηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαέ  τα αλλοδαπαέ  ιδιωτικαέ  εέγγραφα
μπορουέ ν να συνοδευέ ονται αποέ  μεταέ φρασηέ  τους στην ελληνικηέ  γλωέ σσα επικυρωμεένη ειέτε αποέ
προέ σωπο αρμοέ διο καταέ  τις διαταέ ξεις της εθνικηέ ς νομοθεσιέας ειέτε αποέ  προέ σωπο καταέ  νοέ μο
αρμοέ διο  της  χωέ ρας  στην  οποιέα  εέχει  συνταχθειέ  εέγγραφο25. Επιέσης,  γιένονται  υποχρεωτικαέ
αποδεκταέ  ευκρινηέ  φωτοαντιέγραφα εγγραέ φων που εέχουν εκδοθειέ  αποέ  αλλοδαπεές αρχεές και
εέχουν  επικυρωθειέ  αποέ  δικηγοέ ρο,  συέ μφωνα  με  τα  προβλεποέ μενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του
αέ ρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κωέ δικας Διοικητικηέ ς Διαδικασιέας”, αντικατασταέ θηκε ως αέ νω με
το αέ ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικαέ  και  τεχνικαέ  φυλλαέ δια  και  αέ λλα  εέντυπα-εταιρικαέ  ηέ  μη  –  με  ειδικοέ  τεχνικοέ
περιεχοέ μενο  μπορουέ ν  να  υποβαέ λλονται  σε  αέ λλη  γλωέ σσα,  χωριές  να  συνοδευέ ονται  αποέ
μεταέ φραση στην ελληνικηέ

6.5. Η  επικοινωνιέα  με  την  αναθεέτουσα  αρχηέ ,  καθωέ ς  και  μεταξυέ  αυτηέ ς  και  του  αναδοέχου,  θα
γιένονται υποχρεωτικαέ  στην ελληνικηέ  γλωέ σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1. Για  τη  δημοπραέ τηση  του  εέργου,  την  εκτεέλεση  της  συέ μβασης  και  την  κατασκευηέ  του,
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εφαρμοέ ζονται οι διαταέ ξεις των παρακαέ τω νομοθετημαέ των, οέ πως ισχυέ ουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- 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» 26

-  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»,27

-  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 )28

- 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  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  οέ πως
τροποποιηέ θηκε  με  το  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τη  διασταυέ ρωση  των  στοιχειέων  του
αναδοέχου με τα στοιχειέα του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινηέ  αποέ φαση
των Υπουργωέ ν Αναέ πτυξης και Επικρατειέας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαέ  με τα
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‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  29,  καθωέ ς και η αποέ φαση του Υφυπουργουέ  Οικονομιέας και Οικονομικωέ ν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διαταέ ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυέ ρωση Κωέ δικα Φοέ ρου Προστιθεέμενης Αξιέας».
7.4 Οι σε εκτεέλεση των ανωτεέρω διαταέ ξεων εκδοθειέσες κανονιστικεές  πραέ ξεις30,  καθωέ ς και

λοιπεές διαταέ ξεις που αναφεέρονται ρηταέ  ηέ  απορρεέουν αποέ  τα οριζοέ μενα στα συμβατικαέ  τευέ χη
της  παρουέ σας  καθωέ ς  και  το  συέ νολο  των  διαταέ ξεων  του  ασφαλιστικουέ ,  εργατικουέ ,
περιβαλλοντικουέ  και φορολογικουέ  δικαιέου και γενικοέ τερα καέ θε διαέ ταξη (Νοέ μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικηέ  εγκυέ κλιος  που  διεέπει  την  αναέ θεση  και  εκτεέλεση  του  εέργου  της  παρουέ σας
συέ μβασης, εέστω και αν δεν αναφεέρονται ρηταέ . 

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. Το εέργο χρηματοδοτειέται αποέ  τους ιέδιους ποέ ρους της Περιφεέρειας Αττικηέ ς (ΚΑΕ 9779.03.155

του Π/Υ της Περιφεέρειας Αττικηέ ς) (Κ.Α. 62.6277.0004 του Π/Υ του Δηέ μου) 31

Το  εέργο υποέ κειται  στις  κρατηέ σεις32 που  προβλεέπονται  για  τα  εέργα  αυταέ ,
περιλαμβανομεένης  της  κραέ τησης  υέ ψους  0,06  %  υπεέρ  των  λειτουργικωέ ν  αναγκωέ ν  της
Ενιαιέας  Ανεξαέ ρτητης  Αρχηέ ς  Δημοσιέων  Συμβαέ σεων,  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  της  κραέ τησης  υέ ψους  0,06  %  υπεέρ  των  λειτουργικωέ ν  αναγκωέ ν  της  Αρχηέ ς
Εξεέτασης  Προδικαστικωέ ν  Προσφυγωέ ν,  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016, καθωέ ς και της κραέ τησης 6%0, συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις του αέ ρθρου 53 παρ.
7  περ.  θ'  του  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποέ φασης του Υπουργουέ  Υποδομωέ ν και Μεταφορωέ ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικαέ  εέξοδα, οέ φελος κ.λ.π.  του Αναδοέ χου και οι επιβαρυέ νσεις αποέ  φοέ ρους,  δασμουέ ς
κ.λ.π. καθοριέζονται στο αντιέστοιχο αέ ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο ΦΠΑ βαρυέ νει τον Κυέ ριο του Έργου.

8.3. Οι πληρωμεές θα γιένονται συέ μφωνα με το αέ ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιέστοιχο
αέ ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηέ  του εργολαβικουέ  τιμηέ ματος θα γιένεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθεέτουσα αρχηέ 33 μπορειέ,  καταέ  τη  διαδικασιέα  αξιολοέγησης των προσφορωέ ν,  να  καλεέσει  τους
οικονομικουέ ς  φορειές,  μεέσω  της  λειτουργικοέ τητας  της  ‘’Επικοινωνιέας”  του  υποσυστηέ ματος  να
συμπληρωέ σουν  ηέ  να  διευκρινιέσουν τα  εέγγραφα  ηέ  δικαιολογητικαέ  που  εέχουν  υποβαέ λει,
συμπεριλαμβανομεένης και της οικονομικηέ ς τους προσφοραέ ς, μεέσα σε ευέ λογη προθεσμιέα, η οποιέα δεν
μπορειέ  να ειέναι μικροέ τερη αποέ  επταέ  (7) ημεέρες αποέ  την ημερομηνιέα κοινοποιέησης σε αυτουέ ς  της
σχετικηέ ς προέ σκλησης, συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στις διαταέ ξεις των αέ ρθρων  102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αέ ρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οποιαδηέ ποτε διευκριένιση ηέ  συμπληέ ρωση που υποβαέ λλεται αποέ  τους προσφεέροντες ηέ  υποψηφιέους,
χωριές να εέχει ζητηθειέ αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ 34, δεν λαμβαέ νεται υποέ ψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για  την  παρουέ σα  διαδικασιέα  εέχει  εκδοθειέ  η  αποέ φαση  με  ΑΔΑ ΨΤ7ΛΩ62-Ν9Ρ για  την  αναέ ληψη
υποχρεέωσης/εέγκριση δεέσμευσης πιέστωσης για το οικονομικοέ  εέτος  2018 και  με  Α.Α.Υ 753/09-08-
2018 καταχωέ ρηση στο βιβλιέο  εγκριέσεων και εντολωέ ν πληρωμηέ ς της Δ.Ο.Υ. (συμπληρωέ νεται και ο
αριθμοέ ς της αποέ φασης εέγκρισης της πολυετουέ ς αναέ ληψης σε περιέπτωση που η δαπαέ νη εκτειένεται σε
περισσοέ τερα του ενοέ ς οικονομικαέ  εέτη, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).35

12



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τιέτλος του εέργου ειέναι: 
«Παρεμβάσεις  ανάπλασης  κοινόχρηστων  χώρων  και  διαμορφώσεις  για
ενσωμάτωση  υπόγειων  συστημάτων  διαχωρισμού  και  αποκομιδής
απορριμμάτων».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο  προυϋ πολογισμοέ ς  δημοπραέ τησης  του  εέργου  ανεέρχεται  σε36  2.362.903,23 Ευρωέ  και
αναλυέ εται σε:
Δαπαέ νη Εργασιωέ ν 1.689.538,11€
Γενικαέ  εέξοδα και Όφελος εργολαέ βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 304.116,86€
Απροέ βλεπτα37 (ποσοστουέ  .15% επιέ  της δαπαέ νης εργασιωέ ν και του κονδυλιέου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
299.048,25, που αναλωέ νονται συέ μφωνα με τους οέ ρους του αέ ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016. 
Στο ανωτεέρω ποσοέ  προβλεέπεται δαπαέ νη απολογιστικωέ ν ποσουέ  50.000,00€ συέ μφωνα με
το αέ ρθρο 154 του ν. 4412/2016.38

Στο ανωτεέρω ποσοέ  προβλεέπεται αναθεωέ ρηση στις τιμεές ποσουέ  20.200,01€ συέ μφωνα με
το αέ ρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρηέ τρα προέ σθετης καταβοληέ ς (πριμ), συέ μφωνα με το αέ ρθρο 149 του ν. 4412/2016  ΟΧΙ.
(εφοέ σον προβλεέπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το  εέργο  αφοραέ  σε  εργασιέες  αναέ πλασης  κοινοέχρηστων  χωέ ρων  με  παρεμβαέ σεις
ανακατασκευηέ ς  στην  εέκταση  που  απαιτειέται  και  συντηέ ρησης  εγκατασταέ σεων,  π.χ.
ανακατασκευηέ  πεζοδρομιέων,  δαπεδοστρωέ σεων  πλατειωέ ν,  ενιέσχυση  πρασιένου,
αντικαταέ σταση ηέ  συντηέ ρηση αστικουέ  εξοπλισμουέ  κ.λ.π.  Η δευέ τερη λειτουργικηέ  ενοέ τητα
των  αναπλαέ σεων  περιλαμβαέ νει  την  εγκαταέ σταση  ειέκοσι  τεσσαέ ρων  (24)  συστημαέ των
βυθιζοέ μενων καέ δων στις θεέσεις παρεέμβασης στις δυέ ο Δημοτικεές Κοινοτηέ τες, με στοέχο τη
σταδιακηέ  υπογειοποιέηση  των  καέ δων  συλλογηέ ς  και  διαχωρισμουέ  απορριμμαέ των  και
ανακυέ κλωσης σε οέ λη την εέκταση του Δηέ μου.

Επισημαίνεται οέ τι, το φυσικοέ  και οικονομικοέ  αντικειέμενο των δημοπρατουέ μενων εέργων  δεν πρεέπει
να μεταβαέ λλεται ουσιωδωέ ς καταέ  τη διαέ ρκεια εκτεέλεσης της συέ μβασης, καταέ  τα οριζοέ μενα στην παρ.
4 του αέ ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοέ τητα μεταβοληέ ς υφιέσταται, μοέ νο υποέ  τις προυϋ ποθεέσεις των
αέ ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεέπεται η χρηέ ση των «επιέ εέλασσον» δαπανωέ ν με τους ακοέ λουθους οέ ρους και περιορισμουέ ς:

 Δεν τροποποιειέται το «βασικοέ  σχεέδιο» της προκηέ ρυξης, ουέ τε οι προδιαγραφεές του εέργου, οέ πως
περιγραέ φονται στα συμβατικαέ  τευέ χη, ουέ τε καταργειέται ομαέ δα εργασιωέ ν της αρχικηέ ς συέ μβασης. 

 Δεν θιέγεται η πληροέ τητα, ποιοέ τητα και λειτουργικοέ τητα του εέργου. 

 Δεν χρησιμοποιειέται για την πληρωμηέ  νεέων εργασιωέ ν που δεν υπηέ ρχαν στην αρχικηέ  συέ μβαση. 

 Δεν υπερβαιένει η δαπαέ νη αυτηέ , καταέ  τον τελικοέ  εγκεκριμεένο Ανακεφαλαιωτικοέ  Πιένακα Εργασιωέ ν
του εέργου,  ποσοστοέ  ειέκοσι  τοις  εκατοέ  (20%) της συμβατικηέ ς  δαπαέ νης ομαέ δας εργασιωέ ν  του
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εέργου  ουέ τε,  αθροιστικαέ ,  ποσοστοέ  δεέκα  τοις  εκατοέ  (10%)  της  δαπαέ νης  της  αρχικηέ ς  αξιέας
συέ μβασης χωριές  Φ.Π.Α.,  αναθεωέ ρηση τιμωέ ν και  απροέ βλεπτες δαπαέ νες.  Στην αθροιστικηέ  αυτηέ
ανακεφαλαιέωση λαμβαέ νονται υποέ ψη μοέ νο οι μεταφορεές δαπαέ νης αποέ  μιέα ομαέ δα εργασιωέ ν σε
αέ λλη.
Τα  ποσαέ  που  εξοικονομουέ νται,  εφοέ σον  υπερβαιένουν  τα  ανωτεέρω  οέ ρια  (20%  ηέ  και  10%),
μειωέ νουν ισοέ ποσα τη δαπαέ νη της αξιέας συέ μβασης χωριές Φ.Π.Α., αναθεωρηέ σεις και απροέ βλεπτες
δαπαέ νες. Για τη χρηέ ση των «επιέ  εέλασσον δαπανωέ ν» απαιτειέται σε καέ θε περιέπτωση η συέ μφωνη
γνωέ μη  του  Τεχνικουέ  Συμβουλιέου,  υέ στερα  αποέ  εισηέ γηση  του  φορεέα  υλοποιέησης.
Ο  προυϋ πολογισμοέ ς  των  εέργων  στα  οποιέα  εφαρμοέ ζεται  η  παραέ γραφος  αυτηέ  αναλυέ εται  σε
Οομαέ δες εργασιωέ ν, οι οποιέες συντιέθενται αποέ  εργασιέες που υπαέ γονται σε ενιαιέα υποσυέ νολα του
τεχνικουέ  αντικειμεένου των εέργων, εέχουν παροέ μοιο τροέ πο κατασκευηέ ς και επιδεέχονται το ιέδιο
ποσοστοέ  εέκπτωσης  στις  τιμεές  μοναέ δας  τους.  Με  αποέ φαση  του  Υπουργουέ  Υποδομωέ ν  και
Μεταφορωέ ν,  η  οποιέα  μεταέ  την  εέκδοσηέ  της  θα  εέχει  εφαρμογηέ  σε  οέ λα  τα  ως  αέ νω  εέργα,
προσδιοριέζονται οι ομαέ δες εργασιωέ ν αναέ  κατηγοριέα εέργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η  συνολικηέ  προθεσμιέα  εκτεέλεσης  του  εέργου,  οριέζεται  σε  τριακόσιες  (300)  ημερολογιακές
ημέρες αποέ  την ημεέρα υπογραφηέ ς της συέ μβασης39. 
Οι αποκλειστικεές και ενδεικτικεές τμηματικεές προθεσμιέες   του εέργου αναφεέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλογηέ  του Αναδοέ χου, θα γιένει συέ μφωνα με την «ανοικτηέ  διαδικασιέα» του αέ ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υποέ  τις προυϋ ποθεέσεις του νοέ μου αυτουέ . 

13.2 Η οικονομικηέ  προσφοραέ  των διαγωνιζομεένων, θα συνταχθειέ  και υποβληθειέ  συέ μφωνα
με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. 

13.3 Καέ θε προσφεέρων μπορειέ να υποβαέ λει μοέ νο μιέα προσφοραέ . 40

13.4 Δεν επιτρεέπεται η υποβοληέ  εναλλακτικωέ ν προσφορωέ ν.41

13.5 Δε γιένονται δεκτεές προσφορεές για μεέρος του αντικειμεένου της συέ μβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηέ ριο  για  την  αναέ θεση  της  συέ μβασης  ειέναι  η  πλεέον  συμφεέρουσα  αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη
προσφοραέ  μοέ νο βαέ σει τιμηέ ς (χαμηλοέ τερη τιμηέ ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για την συμμετοχηέ  στον διαγωνισμοέ  απαιτειέται η καταέ θεση αποέ  τους συμμετεέχοντες

οικονομικουέ ς φορειές, καταέ  τους οέ ρους της παρ. 1 α) του αέ ρθρου 72  του ν. 4412/2016,
εγγυητικηέ ς  επιστοληέ ς  συμμετοχηέ ς,  που  ανεέρχεται  στο  ποσοέ  των  σαραέ ντα  επταέ
χιλιαέ δων διακοσιέων πενηέ ντα οκτωέ  (47.258,00)ευρωέ . 42

Στην περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς περιλαμβαέ νει
και τον οέ ρο οέ τι η εγγυέ ηση καλυέ πτει τις υποχρεωέ σεις οέ λων των οικονομικωέ ν φορεέων
που συμμετεέχουν στην εένωση.

15.2 Οι εγγυητικεές επιστολεές συμμετοχηέ ς περιλαμβαέ νουν, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαέ χιστον τα ακοέ λουθα στοιχειέα : 
α) την ημερομηνιέα εέκδοσης, 
β) τον εκδοέ τη, 
γ)  τον  κυέ ριο  του  εέργου  ηέ  το  φορεέα  κατασκευηέ ς  του  εέργου.«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προς
τον οποιέο απευθυέ νονται, 
δ) τον αριθμοέ  της εγγυέ ησης, 
ε) το ποσοέ  που καλυέ πτει η εγγυέ ηση, 
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στ) την πληέ ρη επωνυμιέα, τον Α.Φ.Μ. και τη διευέ θυνση του  οικονομικουέ  φορεέα υπεέρ
του  οποιέου  εκδιέδεται  η  εγγυέ ηση  (στην  περιέπτωση  εένωσης  αναγραέ φονται  οέ λα  τα
παραπαέ νω για καέ θε μεέλος της εένωσης), 
ζ)  τους  οέ ρους  οέ τι:  αα)  η  εγγυέ ηση  παρεέχεται  ανεέκκλητα  και  ανεπιφυέ λακτα,  ο  δε
εκδοέ της παραιτειέται του δικαιωέ ματος της διαιρεέσεως και της διζηέ σεως, και ββ) οέ τι σε
περιέπτωση  καταέ πτωσης  αυτηέ ς,  το  ποσοέ  της  καταέ πτωσης  υποέ κειται  στο  εκαέ στοτε
ισχυέ ον τεέλος χαρτοσηέ μου, 
η) τα στοιχειέα  της διακηέ ρυξης  (αριθμοέ ς,  εέτος,  τιέτλος εέργου )  και την  καταληκτικηέ
ημερομηνιέα υποβοληέ ς προσφορωέ ν, 
θ) την ημερομηνιέα ληέ ξης ηέ  τον χροέ νο ισχυέ ος της εγγυέ ησης, 
ι) την αναέ ληψη υποχρεέωσης αποέ  τον εκδοέ τη της εγγυέ ησης να καταβαέ λει το ποσοέ  της
εγγυέ ησης ολικαέ  ηέ  μερικαέ  εντοέ ς πεέντε (5) ημερωέ ν μεταέ  αποέ  απληέ  εέγγραφη ειδοποιέηση
εκειένου προς τον οποιέο απευθυέ νεται. 
(Στο σημειέο αυτοέ  γιένεται παραπομπηέ  στα σχετικαέ  υποδειέγματα, εφοέ σον υπαέ ρχουν).

15.3 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς πρεέπει να ισχυέ ει τουλαέ χιστον για τριαέ ντα (30) ημεέρες μεταέ  τη
ληέ ξη του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς του αέ ρθρου 19 της παρουέ σας, ηέ τοι μεέχρι και
17/09/2019, αέ λλως η προσφοραέ  απορριέπτεται. Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ,  πριν τη
ληέ ξη της προσφοραέ ς, να ζηταέ  αποέ  τον προσφεέροντα να παρατειένει, πριν τη ληέ ξη τους,
τη διαέ ρκεια ισχυέ ος της προσφοραέ ς και της εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς.

15.4 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς καταπιέπτει, υπεέρ του κυριέου του εέργου, μεταέ  αποέ  γνωέ μη του
Τεχνικουέ  Συμβουλιέου αν ο προσφεέρων αποσυέ ρει την προσφοραέ  του καταέ  τη διαέ ρκεια
ισχυέ ος  αυτηέ ς  και  στις  περιπτωέ σεις  του  αέ ρθρου  4.2  της  παρουέ σας.  Η  εένσταση  του
αναδοέ χου  καταέ  της  αποφαέ σεως  δεν  αναστεέλλει  την  ειέσπραξη  του  ποσουέ  της
εγγυηέ σεως.

15.5 Η εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς επιστρεέφεται στον αναέ δοχο με την προσκοέ μιση της εγγυέ ησης 
καληέ ς εκτεέλεσης.
Η εγγυέ ηση  συμμετοχηέ ς  επιστρεέφεται  στους λοιπουέ ς  προσφεέροντες,  συέ μφωνα με  τα

ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 72 του ν. 4412/2016 43.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)44

16.1 ΔΕΝ45  προβλεέπεται η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς στον Αναέ δοχο 46

16.2 ΔΕΝ προβλεέπεται  η πληρωμηέ  πριμ στην παρουέ σα συέ μβαση 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπογραφηέ  της συέ μβασης απαιτειέται η παροχηέ  εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέλεσης, συέ μφωνα
με το αέ ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υέ ψος της οποιέας καθοριέζεται σε ποσοστοέ   5%  επιέ
της αξιέας της συέ μβασης, χωριές Φ.Π.Α. και κατατιέθεται πριν ηέ  καταέ  την υπογραφηέ  της συέ μβασης.
Η εγγυέ ηση καληέ ς  εκτεέλεσης καταπιέπτει  στην περιέπτωση παραέ βασης των οέ ρων της συέ μβασης,
οέ πως αυτηέ  ειδικοέ τερα οριέζει.

Σε  περιέπτωση  τροποποιέησης  της  συέ μβασης  καταέ  το  αέ ρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποιέα
συνεπαέ γεται αυέ ξηση της συμβατικηέ ς αξιέας,  ο αναέ δοχος ειέναι υποχρεωμεένος να καταθεέσει πριν
την τροποποιέηση, συμπληρωματικηέ  εγγυέ ηση το υέ ψος της οποιέας ανεέρχεται σε ποσοστοέ  5% επιέ
του ποσουέ  της αυέ ξησης χωριές ΦΠΑ.

Η  εγγυέ ηση  καληέ ς  εκτεέλεσης  της  συέ μβασης  καλυέ πτει  συνολικαέ  και  χωριές  διακριέσεις  την
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εφαρμογηέ  οέ λων  των  οέ ρων  της  συέ μβασης  και  καέ θε  απαιέτηση  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  ηέ  του
κυριέου του εέργου εέναντι του αναδοέ χου.

Η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέλεσης καταπιέπτει υπεέρ του κυριέου του εέργου, με αιτιολογημεένη αποέ φαση
του Προιϋσταμεένου της Διευθυέ νουσας Υπηρεσιέας, ιδιέως μεταέ  την οριστικοποιέηση της εέκπτωσης
του αναδοέ χου. Η εένσταση του αναδοέ χου καταέ  της αποφαέ σεως δεν αναστεέλλει την ειέσπραξη του
ποσουέ  της εγγυηέ σεως.

Οι εγγυητικεές επιστολεές καληέ ς εκτεέλεσης περιλαμβαέ νουν κατ’ ελαέ χιστον τα αναφεροέ μενα στην
παραέ γραφο  15.2  της  παρουέ σας  και  επιπροέ σθετα,  τον  αριθμοέ  και  τον  τιέτλο  της  σχετικηέ ς
συέ μβασης. 

17.2 Εγγυέ ηση καληέ ς λειτουργιέας 
..........................................47

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1.  Οι  εγγυητικεές  επιστολεές  των  αέ ρθρων  15,  16  και  17  εκδιέδονται  αποέ  πιστωτικαέ  ηέ
χρηματοδοτικαέ  ιδρυέ ματα  ηέ  ασφαλιστικεές επιχειρηέ σεις καταέ  την εέννοια των περιπτωέ σεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του αέ ρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)  που λειτουργουέ ν νοέ μιμα στα κραέ τη-μεέλη της
Ενωσης ηέ  του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου ηέ  στα κραέ τη-μεέρη της ΣΔΣ και εέχουν, συέ μφωνα με τις
ισχυέ ουσες διαταέ ξεις, το δικαιέωμα αυτοέ . Μπορουέ ν, επιέσης, να εκδιέδονται αποέ  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ηέ  να παρεέχονται με γραμμαέ τιο του Ταμειέου Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων , με παρακαταέ θεση σε αυτοέ
του αντιέστοιχου χρηματικουέ  ποσουέ . 48 

Αν  συσταθειέ  παρακαταθηέ κη  με  γραμμαέ τιο  παρακαταέ θεσης  χρεογραέ φων  στο  Ταμειέο
Παρακαταθηκωέ ν  και  Δανειέων,  τα τοκομεριέδια ηέ  μεριέσματα που ληέ γουν καταέ  τη διαέ ρκεια της
εγγυέ ησης επιστρεέφονται μεταέ  τη ληέ ξη τους στον υπεέρ ου η εγγυέ ηση οικονομικοέ  φορεέα.

17.Α.2 Οι εγγυητικεές επιστολεές εκδιέδονται κατ’ επιλογηέ  του οικονομικουέ  φορεέα/ αναδοέ χου αποέ
εέναν ηέ  περισσοέ τερους εκδοέ τες της παραπαέ νω παραγραέ φου,   ανεξαρτηέ τως του υέ ψους των.  

Εαέ ν η εγγυέ ηση εκδοθειέ αποέ  αλλοδαποέ  πιστωτικοέ  ιέδρυμα μπορειέ να συνταχθειέ σε μιέα αποέ  τις επιέσημες
γλωέ σσες της Ευρωπαιϋκηέ ς Ένωσης, αλλαέ  θα συνοδευέ εται απαραιέτητα αποέ  μεταέ φραση στην ελληνικηέ  
γλωέ σσα, συέ μφωνα και με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 6.3. της παρουέ σας.
Η  αναθεέτουσα αρχηέ  επικοινωνειέ  με  τους  φορειές  που  φεέρονται  να  εέχουν  εκδωέ σει  τις  εγγυητικεές
επιστολεές, προκειμεένου να διαπιστωέ σει την εγκυροέ τηταέ  τους49. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών50 ορίζεται  η 19η
Νοεμβρίου 2018 (19/11/18), ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:55. 

Ως ημερομηνιέα και ωέ ρα ηλεκτρονικηέ ς αποσφραέ γισης των προσφορωέ ν οριέζεται  η 26η Νοεμβριέου
2018, ημεέρα Δευτεέρα. και ωέ ρα 10:00π.μ.51

Αν,  για  λοέγους  ανωτεέρας  βιέας ηέ  για  τεχνικουέ ς  λοέγους  δεν  διενεργηθειέ  η  αποσφραέ γιση  καταέ  την
ορισθειέσα ημεέρα ηέ  αν μεέχρι τη μεέρα αυτηέ  δεν εέχει υποβληθειέ καμιέα προσφοραέ , η αποσφραέ γιση και η
καταληκτικηέ  ημερομηνιέα  αντιέστοιχα  μετατιέθενται  σε  οποιαδηέ ποτε  αέ λλη  ημεέρα,  με  αποέ φαση  της
αναθεέτουσας  αρχηέ ς.  Η  αποέ φαση  αυτηέ  κοινοποιειέται  στους  προσφεέροντες, μεέσω  της
λειτουργικοέ τητας “Επικοινωνιέα”,  πεέντε (5) τουλαέ χιστον εργαέ σιμες ημεέρες πριν τη νεέα ημερομηνιέα,
και αναρταέ ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιέδα της αναθεέτουσας αρχηέ ς, εφοέ σον διαθεέτει, καθωέ ς και
στον  ειδικοέ ,  δημοέ σια  προσβαέ σιμο,  χωέ ρο  “ηλεκτρονικοιέ  διαγωνισμοιέ”  της  πυέ λης
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www.promitheus.gov.gr   του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νεέα  αυτηέ  ημερομηνιέα  δεν  καταστειέ  δυνατηέ  η
αποσφραέ γιση των προσφορωέ ν ηέ  δεν υποβληθουέ ν προσφορεές, μπορειέ να ορισθειέ και νεέα ημερομηνιέα,
εφαρμοζομεένων καταέ  τα λοιπαέ  των διαταέ ξεων των δυέ ο προηγουέ μενων εδαφιέων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καέ θε υποβαλλοέ μενη προσφοραέ  δεσμευέ ει τον συμμετεέχοντα στον διαγωνισμοέ  καταέ  τη διαέ ταξη του
αέ ρθρου  97  του  ν.  4412/2016,  για  διαέ στημα  εννεέα  (9) μηνωέ ν52,  αποέ  την  ημερομηνιέα  ληέ ξης  της
προθεσμιέας υποβοληέ ς των προσφορωέ ν.

Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ,  πριν τη ληέ ξη του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς, να ζηταέ  αποέ  τους
προσφεέροντες  να  παρατειένουν  τη  διαέ ρκεια  ισχυέ ος  της  προσφοραέ ς  τους  και  της  εγγυέ ησης
συμμετοχηέ ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1.  Η  προκηέ ρυξη  συέ μβασης  53 και  η  παρουέ σα  Διακηέ ρυξη  δημοσιευέ θηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ
18PROC003902552, ΑΔΑΜ 18PROC003903206, αντιέστοιχα).

2.  Η  Διακηέ ρυξη  αναρταέ ται  και  στην  ιστοσελιέδα  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  ( www.agan.gov.gr),
(εφοέ σον υπαέ ρχει), συέ μφωνα με το αέ ρθρο 2 της παρουέ σας.

3. Περιέληψη  της  παρουέ σας  Διακηέ ρυξης  δημοσιευέ εται  στον  Ελληνικοέ  Τυέ πο 54,  συέ μφωνα  με  το
αέ ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταέ ται στο προέ γραμμα “Διαυέ γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  εέξοδα  των  εκ  της  κειέμενης  νομοθεσιέας  απαραιέτητων  δημοσιευέ σεων  της  προκηέ ρυξης  της
δημοπρασιέας στην οποιέα αναδειέχθηκε αναέ δοχος, βαρυέ νουν τον ιέδιο και εισπραέ ττονται με τον πρωέ το
λογαριασμοέ  πληρωμηέ ς του εέργου.  Τα εέξοδα δημοσιευέ σεων των τυχοέ ν προηγουέ μενων διαγωνισμωέ ν
για  την  αναέ θεση  του  ιέδιου  εέργου,  καθωέ ς  και  τα  εέξοδα  των  μη  απαραιέτητων  εκ  του  νοέ μου
δημοσιευέ σεων βαρυέ νουν την αναθεέτουσα αρχηέ  και καταβαέ λλονται αποέ  τις πιστωέ σεις του εέργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συέ μβαση ανατιέθεται βαέ σει του κριτηριέου του αέ ρθρου 14 της παρουέ σας, σε προσφεέροντα ο οποιέος
δεν αποκλειέεται αποέ  τη συμμετοχηέ  βαέ σει  της παρ. Α του αέ ρθρου 22 της παρουέ σας και πληροιέ  τα
κριτηέ ρια επιλογηέ ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αέ ρθρου 22 της παρουέ σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.  1 Δικαιέωμα  συμμετοχηέ ς  εέχουν  φυσικαέ  ηέ  νομικαέ  προέ σωπα,  ηέ  ενωέ σεις  αυτωέ ν 55 που
δραστηριοποιουέ νται  σε εέργα κατηγοριέας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ
56και που ειέναι εγκατεστημεένα σε:
α) σε κραέ τος-μεέλος της Ένωσης,
β) σε κραέ τος-μεέλος του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριέτες χωέ ρες που εέχουν υπογραέ ψει και κυρωέ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοέ  που η υποέ  αναέ θεση δημοέ σια
συέ μβαση καλυέ πτεται αποέ  τα Παραρτηέ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεές σημειωέ σεις του σχετικουέ  με
την Ένωση Προσαρτηέ ματος I της ως αέ νω Συμφωνιέας, καθωέ ς και
δ)  σε  τριέτες  χωέ ρες  που δεν εμπιέπτουν στην περιέπτωση γ΄  της παρουέ σας  παραγραέ φου και  εέχουν
συναέ ψει διμερειές ηέ  πολυμερειές συμφωνιέες με την Ένωση σε θεέματα διαδικασιωέ ν αναέ θεσης δημοσιέων
συμβαέ σεων.
21.2 Οικονομικοέ ς φορεέας συμμετεέχει ειέτε μεμονωμεένα ειέτε ως μεέλος εένωσης.57,

17

http://www.promitheus.gov.gr/


21.3 Οι ενωέ σεις οικονομικωέ ν φορεέων συμμετεέχουν υποέ  τους οέ ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αέ ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του αέ ρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειέται αποέ  τις εν λοέγω ενωέ σεις να περιβληθουέ ν συγκεκριμεένη νομικηέ  μορφηέ  για την υποβοληέ
προσφοραέ ς.  Σε περιέπτωση που η εένωση αναδειχθειέ  αναέ δοχος η νομικηέ  της  μορφηέ  πρεέπει να ειέναι
τεέτοια που να εξασφαλιέζεται η υέ παρξη ενοέ ς και μοναδικουέ  φορολογικουέ  μητρωέ ου για την εένωση (πχ
κοινοπραξιέα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμονωμεένοι  προσφεέροντες  πρεέπει  να  ικανοποιουέ ν  οέ λα  τα  κριτηέ ρια  ποιοτικηέ ς  επιλογηέ ς.  Στην
περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η πληέ ρωση των απαιτηέ σεων του αέ ρθρου 22 Α και Β πρεέπει
να ικανοποιειέται αποέ  καέ θε μεέλος της εένωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καέ θε  προσφεέρων  αποκλείεται αποέ  τη  συμμετοχηέ  σε  διαδικασιέα  συέ ναψης  συέ μβασης,  εφοέ σον
συντρεέχει στο προέ σωποέ  του (αν προέ κειται για μεμονωμεένο φυσικοέ  ηέ  νομικοέ  προέ σωπο) ηέ  σε εένα αποέ
τα μεέλη του (αν προέ κειται περιέ εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων) εένας αποέ  τους λοέγους των παρακαέ τω
περιπτωέ σεων:

22.A.1. Όταν  υπαέ ρχει  εις  βαέ ρος  του   αμεταέ κλητη58 καταδικαστικηέ  αποέ φαση  για  εέναν  αποέ  τους
ακοέ λουθους λοέγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οέ πως αυτηέ  οριέζεται στο αέ ρθρο 2 της αποέ φασης-πλαιέσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 24ης Οκτωβριέου 2008, για την καταπολεέμηση του οργανωμεένου
εγκληέ ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  οέ πως οριέζεται στο αέ ρθρο 3 της συέ μβασης περιέ  της καταπολεέμησης της διαφθοραέ ς
στην οποιέα ενεέχονται υπαέ λληλοι των Ευρωπαιϋκωέ ν Κοινοτηέ των ηέ  των κρατωέ ν-μελωέ ν της Ένωσης (ΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παραέ γραφο  1  του  αέ ρθρου  2  της  αποέ φασης-πλαιέσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της 22ας Ιουλιέου 2003, για την καταπολεέμηση της δωροδοκιέας στον
ιδιωτικοέ  τομεέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωέ ς και οέ πως οριέζεται στην κειέμενη νομοθεσιέα ηέ
στο εθνικοέ  διέκαιο του οικονομικουέ  φορεέα,

γ) απάτη, καταέ  την εέννοια του αέ ρθρου 1 της συέ μβασης σχετικαέ  με την προστασιέα των οικονομικωέ ν
συμφεροέ ντων των Ευρωπαιϋκωέ ν Κοινοτηέ των (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποιέα κυρωέ θηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεές δραστηριοέ τητες, οέ πως
οριέζονται, αντιστοιέχως, στα αέ ρθρα 1 και 3 της αποέ φασης-πλαιέσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιέου της
13ης Ιουνιέου 2002, για την καταπολεέμηση της τρομοκρατιέας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηέ  ηθικηέ
αυτουργιέα ηέ  συνεέργεια ηέ  αποέ πειρα διαέ πραξης εγκληέ ματος, οέ πως οριέζονται στο αέ ρθρο 4 αυτηέ ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηέ  χρηματοδοέ τηση της τρομοκρατιέας,
οέ πως αυτεές οριέζονται στο αέ ρθρο 1 της Οδηγιέας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϋκουέ  Κοινοβουλιέου και του
Συμβουλιέου  της  26ης  Οκτωβριέου  2005,  σχετικαέ  με  την  προέ ληψη  της  χρησιμοποιέησης  του
χρηματοπιστωτικουέ  συστηέ ματος για τη νομιμοποιέηση εσοέ δων αποέ  παραέ νομες δραστηριοέ τητες και τη
χρηματοδοέ τηση της τρομοκρατιέας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η οποιέα ενσωματωέ θηκε στην
εθνικηέ  νομοθεσιέα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οέ πως οριέζονται στο αέ ρθρο 2 της
Οδηγιέας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϋκουέ  Κοινοβουλιέου και του Συμβουλιέου της 5ης Απριλιέου 2011, για
την προέ ληψη και την καταπολεέμηση της εμποριέας ανθρωέ πων και για την προστασιέα των θυμαέ των
της, καθωέ ς και για την αντικαταέ σταση της αποέ φασης-πλαιέσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιέου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποιέα ενσωματωέ θηκε στην εθνικηέ  νομοθεσιέα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
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Ο οικονομικοέ ς φορεέας αποκλειέεται επιέσης οέ ταν το προέ σωπο εις βαέ ρος του οποιέου εκδοέ θηκε   αμε-
ταέ κλητη καταδικαστικηέ  αποέ φαση ειέναι μεέλος του διοικητικουέ ,  διευθυντικουέ  ηέ  εποπτικουέ  οργαέ νου
του εν λοέγω οικονομικουέ  φορεέα ηέ  εέχει εξουσιέα εκπροσωέ πησης, ληέ ψης αποφαέ σεων ηέ  ελεέγχου σε αυτοέ .

Στις περιπτωέ σεις εταιρειωέ ν  περιορισμεένης ευθυέ νης (Ε.Π.Ε.),  προσωπικωέ ν εταιρειωέ ν (Ο.Ε.  Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωέ ν Κεφαλαιουχικωέ ν Εταιρειωέ ν (Ι.Κ.Ε), η υποχρεέωση του προηγουέ μενου εδαφιέου, αφοραέ   τους
διαχειριστεές.

Στις περιπτωέ σεις ανωνυέ μων εταιρειωέ ν (Α.Ε.), η υποχρεέωση του προηγουέ μενου εδαφιέου αφοραέ  τον
Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο, καθωέ ς και οέ λα τα μεέλη του Διοικητικουέ  Συμβουλιέου.

Στις περιπτωέ σεις των συνεταιρισμωέ ν, η εν λοέγω υποχρεέωση αφοραέ  τα μεέλη του Διοικητικουέ  Συμβου-
λιέου59.

22.A.2 Όταν ο προσφεέρων εέχει αθετηέ σει τις υποχρεωέ σεις του οέ σον αφοραέ  στην  καταβοληέ  φοέ ρων ηέ
εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης και αυτοέ  εέχει διαπιστωθειέ αποέ  δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αποέ φαση με
τελεσιέδικη και δεσμευτικηέ  ισχυέ , συέ μφωνα με διαταέ ξεις της χωέ ρας οέ που ειέναι εγκατεστημεένος ηέ  την
εθνικηέ  νομοθεσιέα  ηέ /και  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  μπορειέ  να  αποδειέξει  με  τα  καταέ λληλα  μεέσα  οέ τι  ο
προσφεέρων  εέχει  αθετηέ σει  τις  υποχρεωέ σεις  του  οέ σον  αφοραέ  την  καταβοληέ  φοέ ρων  ηέ  εισφορωέ ν
κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης.

Αν ο προσφεέρων ειέναι Έλληνας πολιέτης ηέ  εέχει την εγκαταέ στασηέ  του στην Ελλαέ δα, οι υποχρεωέ σεις
του  που  αφορουέ ν  τις  εισφορεές  κοινωνικηέ ς  ασφαέ λισης  καλυέ πτουν,  τοέ σο  την  κυέ ρια,  οέ σο  και  την
επικουρικηέ  ασφαέ λιση.

Δεν αποκλειέεται ο προσφεέρων, οέ ταν εέχει εκπληρωέ σει τις υποχρεωέ σεις του, ειέτε καταβαέ λλοντας τους
φοέ ρους ηέ  τις εισφορεές κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης που οφειέλει, συμπεριλαμβανομεένων, καταέ  περιέπτωση,
των δεδουλευμεένων τοέ κων ηέ  των προστιέμων, ειέτε υπαγοέ μενος σε δεσμευτικοέ  διακανονισμοέ  για την
καταβοληέ  τους.

22.Α.2α   Η  αναθεέτουσα  αρχηέ  γνωριέζει  ηέ  μπορειέ  να  αποδειέξει  με  τα  καταέ λληλα  μεέσα  οέ τι  εέχουν
επιβληθειέ  σε βαέ ρος του οικονομικουέ  φορεέα, μεέσα σε χρονικοέ  διαέ στημα δυέ ο (2) ετωέ ν πριν αποέ  την
ημερομηνιέα ληέ ξης της προθεσμιέας υποβοληέ ς προσφοραέ ς: 
αα)  τρεις  (3)  πραέ ξεις  επιβοληέ ς  προστιέμου  αποέ  τα  αρμοέ δια  ελεγκτικαέ  οέ ργανα  του  Σωέ ματος
Επιθεωέ ρησης Εργασιέας για παραβαέ σεις της εργατικηέ ς νομοθεσιέας που χαρακτηριέζονται, συέ μφωνα με
την υπουργικηέ  αποέ φαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οέ πως εκαέ στοτε ισχυέ ει, ως «υψηληέ ς» ηέ  «πολυέ
υψηληέ ς» σοβαροέ τητας, οι οποιέες προκυέ πτουν αθροιστικαέ  αποέ  τρεις (3) διενεργηθεέντες ελεέγχους, ηέ
ββ)  δυέ ο  (2)  πραέ ξεις  επιβοληέ ς  προστιέμου  αποέ  τα  αρμοέ δια  ελεγκτικαέ  οέ ργανα  του  Σωέ ματος
Επιθεωέ ρησης  Εργασιέας  για  παραβαέ σεις  της  εργατικηέ ς  νομοθεσιέας  που  αφορουέ ν  την  αδηέ λωτη
εργασιέα, οι οποιέες προκυέ πτουν αθροιστικαέ  αποέ  δυέ ο (2) διενεργηθεέντες ελεέγχους. 
Οι υποέ  αα΄ και ββ΄ κυρωέ σεις πρεέπει να εέχουν αποκτηέ σει τελεσιέδικη και δεσμευτικηέ  ισχυέ 60.

22.A.3  α)  .................. 61

β) Κατ’εξαιέρεση, οέ ταν  ο αποκλεισμοέ ς  ειέναι  σαφωέ ς δυσαναέ λογος, ιδιέως οέ ταν μοέ νο μικραέ  ποσαέ  των
φοέ ρων ηέ  των εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης δεν εέχουν καταβληθειέ  ηέ  οέ ταν ο  προσφεέρων  ενημε-
ρωέ θηκε σχετικαέ  με το ακριβεές ποσοέ  που οφειέλεται λοέγω αθεέτησης των υποχρεωέ σεωέ ν του οέ σον αφο-
ραέ  στην καταβοληέ  φοέ ρων ηέ  εισφορωέ ν κοινωνικηέ ς ασφαέ λισης σε χροέ νο καταέ  τον οποιέο δεν ειέχε τη δυ-
νατοέ τητα να λαέ βει μεέτρα, συέ μφωνα με το τελευταιέο εδαέ φιο της περ. β' της παρ. 2 του αέ ρθρου 73 ν.
4412/2016,  πριν  αποέ  την  εκπνοηέ  της  προθεσμιέας  υποβοληέ ς  προσφοραέ ς του  αέ ρθρου  18  της
παρουέ σας, δεν εφαρμοέ ζεται 62η παραέ γραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:63
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(α) εέχει αθετηέ σει τις υποχρεωέ σεις που προβλεέπονται στην παρ. 2 του αέ ρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας τελειέ υποέ  πτωέ χευση ηέ  εέχει υπαχθειέ σε διαδικασιέα εξυγιέανσης ηέ  ειδικηέ ς
εκκαθαέ ρισης ηέ  τελειέ  υποέ  αναγκαστικηέ  διαχειέριση  αποέ  εκκαθαριστηέ  ηέ  αποέ  το  δικαστηέ ριο  ηέ  εέχει
υπαχθειέ  σε  διαδικασιέα  πτωχευτικουέ  συμβιβασμουέ  ηέ  εέχει  αναστειέλει  τις  επιχειρηματικεές  του
δραστηριοέ τητες ηέ  εαέ ν βριέσκεται σε οποιαδηέ ποτε αναέ λογη καταέ σταση προκυέ πτουσα αποέ  παροέ μοια
διαδικασιέα, προβλεποέ μενη σε εθνικεές διαταέ ξεις νοέ μου. Η αναθεέτουσα αρχηέ  μπορειέ  να μην αποκλειέει
εέναν οικονομικοέ  φορεέα, ο οποιέος βριέσκεται σε μια εκ των κατασταέ σεων που αναφεέρονται στην παρα-
παέ νω περιέπτωση, υποέ  την προυϋ ποέ θεση οέ τι η αναθεέτουσα αρχηέ  εέχει αποδειέξει οέ τι ο εν λοέγω φορεέας
ειέναι σε θεέση να εκτελεέσει τη συέ μβαση, λαμβαέ νοντας υποέ ψη τις ισχυέ ουσες διαταέ ξεις και τα μεέτρα για
τη συνεέχιση της επιχειρηματικηέ ς του λειτουργιέας (παρ. 5 αέ ρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) υπαέ ρχουν επαρκωέ ς ευέ λογες ενδειέξεις που οδηγουέ ν στο συμπεέρασμα οέ τι ο οικονομικοέ ς φορεέας
συνηέ ψε συμφωνιέες με αέ λλους οικονομικουέ ς φορειές με στοέχο τη στρεέβλωση του ανταγωνισμουέ ,

δ) εαέ ν μιέα καταέ σταση συέ γκρουσης συμφεροέ ντων καταέ  την εέννοια του αέ ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειέ να θεραπευθειέ αποτελεσματικαέ  με αέ λλα, λιγοέ τερο παρεμβατικαέ , μεέσα,

(ε) εαέ ν μιέα καταέ σταση στρεέβλωσης του ανταγωνισμουέ  αποέ  την προέ τερη συμμετοχηέ  των οικονομικωέ ν
φορεέων καταέ  την προετοιμασιέα της διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης, καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειέ να θεραπευθειέ με αέ λλα, λιγοέ τερο παρεμβατικαέ , μεέσα,

(στ)  εαέ ν  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  εέχει  επιδειέξει  σοβαρηέ  ηέ  επαναλαμβανοέ μενη πλημμεέλεια  καταέ  την
εκτεέλεση  ουσιωέ δους  απαιέτησης  στο  πλαιέσιο  προηγουέ μενης  δημοέ σιας  συέ μβασης,  προηγουέ μενης
συέ μβασης με αναθεέτοντα φορεέα ηέ  προηγουέ μενης συέ μβασης παραχωέ ρησης που ειέχε ως αποτεέλεσμα
την προέ ωρη καταγγελιέα της προηγουέ μενης συέ μβασης, αποζημιωέ σεις ηέ  αέ λλες παροέ μοιες κυρωέ σεις, 

(ζ) εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει κριθειέ  εένοχος σοβαρωέ ν ψευδωέ ν δηλωέ σεων καταέ  την παροχηέ  των
πληροφοριωέ ν  που απαιτουέ νται  για την εξακριέβωση της απουσιέας  των λοέγων αποκλεισμουέ  ηέ  την
πληέ ρωση των κριτηριέων επιλογηέ ς,  εέχει  αποκρυέ ψει  τις πληροφοριέες  αυτεές  ηέ  δεν ειέναι  σε θεέση να
προσκομιέσει τα δικαιολογητικαέ  που απαιτουέ νται κατ’ εφαρμογηέ  του αέ ρθρου 23 της παρουέ σας, 

(η)  εαέ ν  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  επιχειέρησε  να  επηρεαέ σει  με  αθεέμιτο  τροέ πο  τη  διαδικασιέα  ληέ ψης
αποφαέ σεων της αναθεέτουσας αρχηέ ς, να αποκτηέ σει εμπιστευτικεές πληροφοριέες που ενδεέχεται να του
αποφεέρουν  αθεέμιτο  πλεονεέκτημα  στη  διαδικασιέα  συέ ναψης  συέ μβασης  ηέ  να  παραέ σχει  εξ αμελειέας
παραπλανητικεές πληροφοριέες που ενδεέχεται να επηρεαέ σουν ουσιωδωέ ς τις αποφαέ σεις που αφορουέ ν
τον αποκλεισμοέ , την επιλογηέ  ηέ  την αναέ θεση,

(θ)  εαέ ν ο οικονομικοέ ς φορεέας εέχει διαπραέ ξει σοβαροέ  επαγγελματικοέ  παραέ πτωμα, το οποιέο θεέτει σε
αμφιβολιέα την ακεραιοέ τηταέ  του.

22.Α.5.  Αποκλειέεται αποέ  τη συμμετοχηέ  στη διαδικασιέα συέ ναψης δημοέ σιας συέ μβασης (διαγωνισμοέ ),
οικονομικοέ ς  φορεέας εαέ ν  συντρεέχουν οι  προυϋ ποθεέσεις εφαρμογηέ ς  της παρ. 4 του αέ ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 64

22.Α.6.  Η αναθεέτουσα αρχηέ  αποκλειέει  οικονομικοέ  φορεέα σε οποιοδηέ ποτε χρονικοέ  σημειέο καταέ  τη
διαέ ρκεια της διαδικασιέας συέ ναψης συέ μβασης, οέ ταν αποδεικνυέ εται οέ τι αυτοέ ς βριέσκεται λοέγω πραέ ξεων
ηέ  παραλειέψεων αυτουέ  ειέτε πριν ειέτε καταέ  τη διαδικασιέα, σε μιέα αποέ  τις περιπτωέ σεις των προηγουέ με-
νων παραγραέ φων. 

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.65

22.Α.7. Οικονομικοέ ς  φορεέας  που  εμπιέπτει  σε  μια  αποέ  τις  κατασταέ σεις  που  αναφεέρονται  στις
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παραγραέ φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.466  μπορειέ να προσκομιέζει στοιχειέα προκειμεένου να αποδειέξει
οέ τι τα μεέτρα που εέλαβε επαρκουέ ν για να αποδειέξουν την αξιοπιστιέα του, παροέ τι συντρεέχει ο σχετικοέ ς
λοέγος αποκλεισμουέ . Εαέ ν τα στοιχειέα κριθουέ ν επαρκηέ , ο εν λοέγω οικονομικοέ ς φορεέας δεν αποκλειέεται
αποέ  τη διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης.  Τα μεέτρα που λαμβαέ νονται αποέ  τους οικονομικουέ ς φορειές
αξιολογουέ νται  σε  συναέ ρτηση  με  τη  σοβαροέ τητα  και  τις  ιδιαιέτερες  περισταέ σεις  του  ποινικουέ
αδικηέ ματος ηέ  του παραπτωέ ματος. Αν τα μεέτρα κριθουέ ν ανεπαρκηέ , γνωστοποιειέται στον οικονομικοέ
φορεέα το σκεπτικοέ  της αποέ φασης αυτηέ ς. Οικονομικοέ ς φορεέας που εέχει αποκλειστειέ,  με τελεσιέδικη
αποέ φαση,  αποέ  τη  συμμετοχηέ  σε  διαδικασιέες  συέ ναψης  συέ μβασης  ηέ  αναέ θεσης  παραχωέ ρησης  δεν
μπορειέ  να καέ νει χρηέ ση της ανωτεέρω δυνατοέ τητας καταέ  την περιέοδο του αποκλεισμουέ  που οριέζεται
στην εν λοέγω αποέ φαση στο κραέ τος - μεέλος στο οποιέο ισχυέ ει η αποέ φαση.

22.Α.8. Η αποέ φαση για την διαπιέστωση της επαέ ρκειας ηέ  μη των επανορθωτικωέ ν μεέτρων καταέ  την
προηγουέ μενη παραέ γραφο εκδιέδεται συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στις παρ. 8 και 9 του αέ ρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικοέ ς φορεέας που του εέχει επιβληθειέ, με την κοινηέ  υπουργικηέ  αποέ φαση του αέ ρθρου 74
του  ν.  4412/2016,  η  ποινηέ  του  αποκλεισμουέ  αποκλειέεται  αυτοδιέκαια  και  αποέ  την  παρουέ σα
διαδικασιέα συέ ναψης δημοέ σιας συέ μβασης .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 67

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφοραέ  την καταλληλοέ τητα για την αέ σκηση της επαγγελματικηέ ς δραστηριοέ τητας, απαιτειέται  οι
οικονομικοιέ  φορειές  να ειέναι  εγγεγραμμεένοι  στο σχετικοέ  επαγγελματικοέ  μητρωέ ο που τηρειέται  στο
κραέ τος  εγκαταέ στασηέ ς  τους.  Ειδικαέ  οι  προσφεέροντες  που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  στην  Ελλαέ δα
απαιτειέται  να  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  στο  Μητρωέ ο  Εργοληπτικωέ ν  Επιχειρηέ σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ηέ  στα
Νομαρχιακαέ  Μητρωέ α στην κατηγοριέα/-ιες εέργου του αέ ρθρου 21 της παρουέ σας68.  Οι προσφεέροντες
που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  σε  κραέ τος  μεέλος  της  Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης  απαιτειέται  να  ειέναι
εγγεγραμμεένοι στα Μητρωέ α του παραρτηέ ματος ΧΙ του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69 

(α1)Οι οικονομικοιέ  φορειές  να πληρουέ ν  τις  απαιτηέ σεις  οικονομικηέ ς  και χρηματοοικονομικηέ ς  επαέ ρ-
κειας που οριέζονται στο αέ ρθρο 100 του ν. 3669/2008, στην κατηγοριέα/-ιες εέργου του αέ ρθρου 21 της
παρουέ σας.

(α2)Καέ θε εργοληπτικηέ  επιχειέρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμεένου να αναλαέ βει την εκτεέλεση μεέρους ηέ  του συ -
νοέ λου δημοσιέου εέργου, ως αναέ δοχος ηέ  ως μεέλος αναδοέχου κοινοπραξιέας ηέ  ως μεέλος κατασκευαστικηέ ς
κοινοπραξιέας ηέ  ως αναγνωρισμεένος υπεργολαέ βος, πρεέπει να μην εέχει μεέσα σε ολοέ κληρη τη χωέ ρα,
πριν αποέ  τη συμμετοχηέ  της σε διαγωνισμοέ , ανεκτεέλεστο μεέρος εργολαβιωέ ν δημοσιέων εέργων του δη-
μοέ σιου τομεέα, ανωέ τερο αποέ  τα επιτρεπταέ  οέ ρια, συέ μφωνα με τα ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 20
παρ. 4 του ν. 3669/2008, οέ πως ισχυέ ει.

(β)Μοέ νο για αλλοδαπεές Εργ. Επιχειρ., συέ μφωνα με τα αναφεροέ μενα στην παραέ γραφο 23.5.(β), (γ).

(γ)Για την παρουέ σα διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης, οι οικονομικοιέ φορειές:

(γ1) απαιτειέται να διαθεέτουν/παρεέχουν πληροφοριέες για το οέ ριο της πιστοληπτικηέ ς τους ικανοέ τητας
για  χρηματοδοέ τηση και  για  το πιστωτικοέ  ιέδρυμα με το  οποιέο  συνεργαέ ζονται,  εέτσι  ωέ στε  να  ειέναι
σαφεές οέ τι οι οικονομικοιέ  φορειές εέχουν επαρκηέ  οικονομικαέ  μεέσα: (α) για να εκτελεέσουν τη συέ μβαση,
μαζιέ με τις αέ λλες οικονομικεές υποχρεωέ σεις και δεσμευέ σεις τους καταέ  την ιέδια χρονικηέ  περιέοδο, και (β)
για να αντιμετωπιέσουν τυχοέ ν νομικεές ευθυέ νες που θα προκυέ ψουν αποέ  την εκτεέλεση της συέ μβασης
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(για παραέ δειγμα, παραέ βαση συμβατικηέ ς υποχρεέωσης). Κατ'ελαέ χιστον το οέ ριο αυτοέ  θα ειέναι ιέσο με το
40% του Προυϋ πολογισμουέ  της μελεέτης (Α.Μ.61/2017) του εέργου, χωριές Φ.Π.Α.

(γ2) να δηλωέ νουν οέ τι διαθεέτουν  (''ειδικοέ '') κυέ κλο εργασιωέ ν στον τομεέα δραστηριοτηέ των που αποτε-
λειέ  το κυέ ριο αντικειέμενο της συέ μβασης, δηλαδηέ  των υποέγειων συστημαέ των διαχωρισμουέ  απορριμ-
μαέ των (οέ πως προδιαγραέ φονται στην υπ’αρ. 61/2017 μελεέτη),  ποσουέ  ιέσου τουλαέ χιστον με το 10%
του Προυϋ πολογισμουέ  της μελεέτης (Α.Μ.61/2017) του δημοπρατουέ μενου εέργου χωριές Φ.Π.Α., αθροι-
στικαέ  για  το  συέ νολο  των  τριωέ ν  (3)  προηγουέ μενων  του  εέτους  διενεέργειας  του  διαγωνισμουέ
οικονομικωέ ν χρηέ σεων, συναρτηέ σει της ημερομηνιέας συέ στασης του οικονομικουέ  φορεέα ηέ  της εέναρξης
των δραστηριοτηέ των του, εφοέ σον ειέναι διαθεέσιμες οι πληροφοριέες για τον εν λοέγω κυέ κλο εργασιωέ ν.  

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα70 

(α)Οι οικονομικοιέ  φορειές να πληρουέ ν τις απαιτηέ σεις τεχνικηέ ς ικανοέ τητας που οριέζονται στο αέ ρθρο
100 του ν. 3669/2008, στην κατηγοριέα/-ιες εέργου του αέ ρθρου 21 της παρουέ σας.

(β)Μοέ νο για αλλοδαπεές Εργ. Επιχειρ., συέ μφωνα με τα αναφεροέ μενα στην παραέ γραφο 23.6 (β), (γ).

(γ)Για την παρουέ σα διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης, οι οικονομικοιέ φορειές απαιτειέται:

(γ1)να διαθεέτουν καταέ λογο συμβαέ σεων προμηέ θειας και εγκαταέ στασης υποέγειων συστημαέ των δια-
χωρισμουέ  απορριμμαέ των (οέ πως προδιαγραέ φονται στην υπ’αρ. 61/2017 μελεέτη) που εκτεέλεσαν τα
τελευταιέα πεέντε (5) εέτη πριν το εέτος διενεέργειας του διαγωνισμουέ , συνολικουέ  προυϋ πολογισμουέ  ιέσου
τουλαέ χιστον με το 10% του Προυϋ πολογισμουέ  της μελεέτης (Α.Μ.61/2017) του δημοπρατουέ μενου εέρ-
γου  χωριές  Φ.Π.Α.,  συνοδευοέ μενο  αποέ  πιστοποιητικαέ  ορθηέ ς  εκτεέλεσης  και  ολοκληέ ρωσης  των
εργασιωέ ν.

(γ2)να διαθεέτουν τουλαέ χιστον εέναν πιστοποιημεένο συγκολλητηέ  (πιστοποιημεένο καταέ  EN ISO 3834 ηέ
ισοδυέ ναμο), ειέτε μεέσω του υφισταέ μενου μοέ νιμου προσωπικουέ  τους, ειέτε μεέσω εξωτερικηέ ς συνεργασιέ -
ας.

(γ3)να διαθεέτουν πιστοποιητικαέ  εκδιδοέ μενα αποέ  ανεξαέ ρτητους οργανισμουέ ς, τα οποιέα βεβαιωέ νουν
την τηέ ρηση  εκ μεέρους του κατασκευαστηέ  των υποέγειων συστημαέ των διαχωρισμουέ  απορριμμαέ των
(οέ πως προδιαγραέ φονται στην υπ’αρ. 61/2017 μελεέτη) προτυέ πων καταέ  ISO 9001 - Διαχειέριση Ποιοέ τη -
τας, ISO 14001 - Περιβαλλοντικηέ  Διαχειέριση και OHSAS 18001 - Υγιεινηέ  & Ασφαέ λεια στην Εργασιέα.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης71

Oι  διαγωνιζοέ μενοι  οικονομικοιέ  φορειές,  ειέτε  μεμονωμεένα,  ειέτε  ως  μεέλη  εένωσης  ηέ  κοινοπραξιέας,
απαιτειέται να  συμμορφωέ νονται στα εξηέ ς: α)συέ στημα διαχειέρισης ποιοέ τητας ανταποκρινοέ μενο στις
απαιτηέ σεις  του  ISO  9001,  β)συέ στημα  διαχειέρισης  υγιεινηέ ς  και  ασφαέ λειας  στην  εργασιέα
ανταποκρινοέ μενο στις  απαιτηέ σεις  του OHSAS 18001,  και  γ)συέ στημα περιβαλλοντικηέ ς  διαχειέρισης
ανταποκρινοέ μενο  στις  απαιτηέ σεις  του  ISO 14001,  ηέ  ισοδυναέ μων αυτωέ ν  με  πεδιέο  εφαρμογηέ ς  την
κατασκευηέ  εέργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Καταέ  τα λοιπαέ  συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 82 του Ν4412/16.

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

Όσον αφοραέ  τα κριτηέ ρια της οικονομικηέ ς και χρηματοοικονομικηέ ς επαέ ρκειας και τα κριτηέ ρια σχετικαέ
με την τεχνικηέ  και επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα, εένας οικονομικοέ ς φορεέας μπορειέ,  να στηριέζεται στις
ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων, ασχεέτως της νομικηέ ς φυέ σης των δεσμωέ ν του με αυτουέ  ς.  

Η αναθεέτουσα αρχηέ  ελεέγχει, συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 23 της παρουέ σας, εαέ ν οι φορειές,
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στις ικανοέ τητες των οποιέων προτιέθεται να στηριχθειέ ο προσφεέρων, πληρουέ ν τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επι-
λογηέ ς  και εαέ ν συντρεέχουν λοέγοι αποκλεισμουέ  καταέ  τα οριζοέ μενα στην παρουέ σα διακηέ ρυξη.  Όσον
αφοραέ  τα κριτηέ ρια που σχετιέζονται με τους τιέτλους σπουδωέ ν και τα επαγγελματικαέ  προσοέ ντα που
οριέζονται  στην  περιέπτωση  στ  του  Μεέρους  ΙΙ  του  Παραρτηέ ματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτηέ ματος  Α  ν.
4412/2016 ηέ  με την σχετικηέ  επαγγελματικηέ  εμπειριέα, οι οικονομικοιέ  φορειές, μπορουέ ν να βασιέζονται
στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων μοέ νο εαέ ν οι τελευταιέοι θα εκτελεέσουν τις εργασιέες ηέ  τις υπηρεσιέες για
τις οποιέες απαιτουέ νται οι συγκεκριμεένες ικανοέ τητες.

Όταν ο οικονομικοέ ς φορεέας στηριέζεται στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων οέ σον αφοραέ  τα κριτηέ ρια που
σχετιέζονται με την οικονομικηέ  και χρηματοοικονομικηέ  επαέ ρκεια, ο οικονομικοέ ς φορεέας και αυτοιέ  οι
φορειές ειέναι αποέ  κοινουέ  υπευέ θυνοι72  για την εκτεέλεση της συέ μβασης.

Στην περιέπτωση εένωσης οικονομικωέ ν φορεέων, η εένωση μπορειέ  να στηριέζεται στις ικανοέ τητες των
συμμετεχοέ ντων  στην  εένωση  ηέ  αέ λλων  φορεέων  (για  τα  κριτηέ ρια  της  οικονομικηέ ς  και
χρηματοοικονομικηέ ς  επαέ ρκειας  και  τα  κριτηέ ρια  σχετικαέ  με  την  τεχνικηέ  και  επαγγελματικηέ
ικανοέ τητα).

Η  εκτεέλεση  των  ......................73 γιένεται  υποχρεωτικαέ  αποέ  τον  προσφεέροντα ηέ ,  αν  η  προσφοραέ
υποβαέ λλεται αποέ  εένωση οικονομικωέ ν φορεέων, αποέ  εέναν αποέ  τους συμμετεέχοντες στην εένωση αυτηέ .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής74

23.1 Καταέ  την υποβοληέ  προσφορωέ ν οι οικονομικοιέ  φορειές υποβαέ λλουν το  Τυποποιημεένο Έντυπο
Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ) του αέ ρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιέο αποτελειέ ενημερωμεένη
υπευέ θυνη δηέ λωση, με τις συνεέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταέ σταση των πιστοποιητικωέ ν που εκδιέδουν δημοέ σιες αρχεές ηέ  τριέτα μεέρη, επιβεβαιωέ νοντας οέ τι
ο εν λοέγω οικονομικοέ ς φορεέας πληροιέ τις ακοέ λουθες προυϋ ποθεέσεις:
α) δεν βριέσκεται σε μιέα αποέ  τις κατασταέ σεις του αέ ρθρου 22 Α της παρουέ σας,
β) πληροιέ τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς τα οποιέα εέχουν καθοριστειέ, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 22 Β-Ε της
παρουέ σας.

Σε  οποιοδηέ ποτε  χρονικοέ  σημειέο  καταέ  τη  διαέ ρκεια  της  διαδικασιέας,  μπορειέ  να  ζητηθειέ  αποέ  τους
προσφεέροντες να υποβαέ λλουν οέ λα ηέ  ορισμεένα δικαιολογητικαέ  της εποέ μενης παραγραέ φου, οέ ταν αυτοέ
απαιτειέται για την ορθηέ  διεξαγωγηέ  της διαδικασιέας.

Καταέ  την υποβοληέ  του ΤΕΥΔ, ειέναι δυνατηέ , με μοέ νη την υπογραφηέ  του καταέ  περιέπτωση εκπροσωέ που
του οικονομικουέ  φορεέα, η προκαταρκτικηέ  αποέ δειξη των λοέγων αποκλεισμουέ  που αναφεέρονται στο
αέ ρθρο 22.Α.1 της παρουέ σας, για το συέ νολο των φυσικωέ ν προσωέ πων που ειέναι μεέλη του διοικητικουέ ,
διευθυντικουέ  ηέ  εποπτικουέ  οργαέ νου  του  ηέ  εέχουν  εξουσιέα  εκπροσωέ πησης,  ληέ ψης  αποφαέ σεων  ηέ
ελεέγχου σε αυτοέ ν 75.

Ως  εκπροέ σωπος  του  οικονομικουέ  φορεέα,  για  την  εφαρμογηέ  του  παροέ ντος,  νοειέται  ο  νοέ μιμος
εκπροέ σωπος αυτουέ , οέ πως προκυέ πτει αποέ  το ισχυέ ον καταστατικοέ  ηέ  το πρακτικοέ  εκπροσωέ πησηέ ς του
καταέ  το  χροέ νο  υποβοληέ ς  της  προσφοραέ ς  ηέ  το  αρμοδιέως  εξουσιοδοτημεένο  φυσικοέ  προέ σωπο  να
εκπροσωπειέ  τον  οικονομικοέ  φορεέα  για  διαδικασιέες  συέ ναψης  συμβαέ σεων  ηέ  για  τη  συγκεκριμεένη
διαδικασιέα συέ ναψης συέ μβασης76.

Στην περιέπτωση υποβοληέ ς προσφοραέ ς αποέ  εένωση οικονομικωέ ν φορεέων, το Τυποποιημεένο Έντυπο
Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ), υποβαέ λλεται χωρισταέ  αποέ  καέ θε μεέλος της εένωσης.

Στην περιέπτωση που προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας δηλωέ νει στο Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης
Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ) την προέ θεσηέ  του για αναέ θεση υπεργολαβιέας, υποβαέ λλει μαζιέ  με το δικοέ  του ΤΕΥΔ
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολαέ βου.
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Στην  περιέπτωση  που  προσφεέρων  οικονομικοέ ς  φορεέας  στηριέζεται  στις  ικανοέ τητες  ενοέ ς  ηέ
περισσοέ τερων φορεέων υποβαέ λλει μαζιέ με το δικοέ  του το δικοέ  του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  καέ θε φορεέα στις
ικανοέ τητες του οποιέου στηριέζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιέωμα συμμετοχηέ ς και οι οέ ροι και προυϋ ποθεέσεις συμμετοχηέ ς, οέ πως οριέστηκαν στα αέ ρθρα 21
και  22  της  παρουέ σας,  κριένονται  καταέ  την  υποβοληέ  της προσφοραέ ς,  καταέ  την  υποβοληέ  των
δικαιολογητικωέ ν, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 4.2 (α εως δ) και καταέ  τη συέ ναψη της συέ μβασης, συέ μφωνα
με το αέ ρθρο 4.2 (ε) της παρουέ σας

Στην περιέπτωση που προσφεέρων οικονομικοέ ς  φορεέας ηέ  εένωση αυτωέ ν  στηριέζεται στις ικανοέ τητες
αέ λλων φορεέων, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 22.ΣΤ της παρουέ σας, οι φορειές στην ικανοέ τητα των οποιέων
στηριέζεται  ο  προσφεέρων  οικονομικοέ ς  φορεέας  ηέ  εένωση  αυτωέ ν,  υποχρεουέ νται  στην  υποβοληέ  των
δικαιολογητικωέ ν που αποδεικνυέ ουν οέ τι δεν συντρεέχουν οι λοέγοι αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου 22 Α της
παρουέ σας και οέ τι πληρουέ ν τα σχετικαέ  κριτηέ ρια επιλογηέ ς καταέ  περιέπτωση (αέ ρθρου 22 Β – Ε).

Ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  υποχρεουέ ται  να  αντικαταστηέ σει  εέναν  φορεέα  στην  ικανοέ τητα  του  οποιέου
στηριέζεται, εφοέ σον ο τελευταιέος δεν πληροιέ το σχετικοέ  κριτηέ ριο επιλογηέ ς ηέ  για τον οποιέο συντρεέχουν
λοέγοι αποκλεισμουέ  των παραγραέ φων 1, 2, 2α και 477  του αέ ρθρου 22 Α. 

Οι  οικονομικοιέ  φορειές  δεν  υποχρεουέ νται  να  υποβαέ λλουν  δικαιολογητικαέ  ηέ  αέ λλα  αποδεικτικαέ
στοιχειέα, αν και στο μεέτρο που η αναθεέτουσα αρχηέ  εέχει τη δυνατοέ τητα να λαμβαέ νει τα πιστοποιητικαέ
ηέ  τις συναφειές πληροφοριέες απευθειέας μεέσω προέ σβασης σε εθνικηέ  βαέ ση δεδομεένων σε οποιοδηέ ποτε
κραέ τος - μεέλος της Ένωσης, η οποιέα διατιέθεται δωρεαέ ν, οέ πως εθνικοέ  μητρωέ ο συμβαέ σεων, εικονικοέ
φαέ κελο  επιχειέρησης,  ηλεκτρονικοέ  συέ στημα  αποθηέ κευσης  εγγραέ φων  ηέ  συέ στημα  προεπιλογηέ ς.  Η
δηέ λωση  για  την  προέ σβαση  σε  εθνικηέ  βαέ ση  δεδομεένων  εμπεριεέχεται  στο  Τυποποιημεένο  Έντυπο
Υπευέ θυνης Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ).

Οι οικονομικοιέ φορειές δεν υποχρεουέ νται να υποβαέ λουν δικαιολογητικαέ , οέ ταν η αναθεέτουσα αρχηέ  που
εέχει αναθεέσει τη συέ μβαση διαθεέτει ηέ δη τα δικαιολογητικαέ  αυταέ .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Ο προσωρινοέ ς  αναέ δοχος,  κατοέ πιν  σχετικηέ ς  ηλεκτρονικηέ ς  προέ σκλησης αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ ,
υποβαέ λλει  τα  ακοέ λουθα  δικαιολογητικαέ ,  καταέ  τα  ειδικοέ τερα  οριζοέ μενα  στο  αέ ρθρο  4.2  της
παρουέ σας78:

Για  την  αποέ δειξη  της  μη  συνδρομηέ ς  των  λοέγων  αποκλεισμουέ  του  άρθρου  22Α  ο  προσωρινοέ ς
αναέ δοχος υποβαέ λλει  αντιέστοιχα τα παρακαέ τω δικαιολογητικαέ :     

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποέ σπασμα του ποινικουέ  μητρωέ ου ηέ ,
ελλειέψει αυτουέ , ισοδυέ ναμου εγγραέ φου που εκδιέδεται αποέ  αρμοέ δια δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αρχηέ  του
κραέ τους-μεέλους  ηέ  της  χωέ ρας  καταγωγηέ ς  ηέ  της  χωέ ρας  οέ που  ειέναι  εγκατεστημεένος  ο  εν  λοέγω
οικονομικοέ ς φορεέας, αποέ  το οποιέο προκυέ πτει οέ τι πληρουέ νται αυτεές οι προυϋ ποθεέσεις. Η υποχρεέωση
προσκοέ μισης  του  ως  αέ νω  αποσπαέ σματος  αφοραέ  και  τα  προέ σωπα  των  τελευταιέων   τεσσαέ ρων
εδαφιέων  της παραγραέ φου Α.1 του αέ ρθρου 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ
του  οικειέου  κραέ τους  -  μεέλους  ηέ  χωέ ρας,  περιέ  του  οέ τι  εέχουν  εκπληρωθειέ  οι  υποχρεωέ σεις  του
οικονομικουέ  φορεέα,  οέ σον  αφοραέ  στην  καταβοληέ  φοέ ρων  (φορολογικηέ  ενημεροέ τητα)  και  στην
καταβοληέ  των  εισφορωέ ν  κοινωνικηέ ς  ασφαέ λισης  (ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα)79 συέ μφωνα  με  την
ισχυέ ουσα νομοθεσιέα του κραέ τους εγκαταέ στασης ηέ  την ελληνικηέ  νομοθεσιέα αντιέστοιχα. 

Για  τους  προσφεέροντες  που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  ηέ  εκτελουέ ν  εέργα  στην  Ελλαέ δα τα  σχετικαέ
δικαιολογητικαέ  που υποβαέ λλονται ειέναι 

- φορολογικηέ  ενημεροέ τητα που εκδιέδεται αποέ  το Υπουργειέο Οικονομικωέ ν (αρμοέ δια Δ.Ο.Υ) για τον
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οικονομικοέ  φορεέα και για τις κοινοπραξιέες στις οποιέες συμμετεέχει για τα δημοέ σια εέργα που ειέναι σε
εξεέλιξη80.  Οι αλλοδαποιέ  προσφεέροντες θα υποβαέ λλουν υπευέ θυνη δηέ λωση81 περιέ  του οέ τι  δεν εέχουν
υποχρεέωση  καταβοληέ ς  φοέ ρων  στην  Ελλαέ δα.  Σε  περιέπτωση  που  εέχουν  τεέτοια  υποχρεέωση  θα
υποβαέ λλουν σχετικοέ  αποδεικτικοέ  της οικειέας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο ασφαλιστικοέ  φορεέα82. Η ασφαλιστικηέ
ενημεροέ τητα καλυέ πτει τις ασφαλιστικεές υποχρεωέ σεις του προσφεέροντος οικονομικουέ  φορεέα α) ως
φυσικοέ  ηέ  νομικοέ  προέ σωπο για το προσωπικοέ  τους με σχεέση εξαρτημεένης εργασιέας, β) για εέργα που
εκτελειέ  μοέ νος  του  ηέ  σε  κοινοπραξιέα  καθωέ ς  και  γ)   για  τα  στελεέχη  του  που  εέχουν  υποχρεέωση
ασφαέ λισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημεένοι στην Ελλαέ δα οικονομικοιέ  φορειές υποβαέ λλουν
αποδεικτικοέ  ασφαλιστικηέ ς  ενημεροέ τητας  (κυέ ριας  και  επικουρικηέ ς  ασφαέ λισης)  για  το  προσωπικοέ
τους με σχεέση εξαρτημεένης εργασιέας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεένους – μεέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το
λοιποέ  προσωπικοέ  Δεν αποτελουέ ν αποέ δειξη ενημεροέ τητας της προσφεέρουσας εταιριέας, αποδεικτικαέ
ασφαλιστικηέ ς ενημεροέ τητας  των φυσικωέ ν προσωέ πων που στελεχωέ νουν το πτυχιέο της εταιριέας ως
εταιέροι.  Οι  αλλοδαποιέ  προσφεέροντες (φυσικαέ  και  νομικαέ  προέ σωπα),  που δεν υποβαέ λουν τα αέ νω
αποδεικτικαέ , υποβαέ λλουν υπευέ θυνη δηέ λωση περιέ  του οέ τι δεν απασχολουέ ν προσωπικοέ , για το οποιέο
υπαέ ρχει υποχρεέωση ασφαέ λισης σε ημεδαπουέ ς ασφαλιστικουέ ς οργανισμουέ ς.  Αν απασχολουέ ν τεέτοιο
προσωπικοέ , πρεέπει να υποβαέ λλουν σχετικοέ  αποδεικτικοέ  ασφαλιστικηέ ς ενημεροέ τητας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικοέ  αποέ  τη Διευέ θυνση Προγραμματισμουέ
και Συντονισμουέ  της Επιθεωέ ρησης Εργασιακωέ ν Σχεέσεων, αποέ  το οποιέο να προκυέ πτουν οι πραέ ξεις
επιβοληέ ς προστιέμου που εέχουν εκδοθειέ  σε βαέ ρος του οικονομικουέ  φορεέα σε χρονικοέ  διαέ στημα δυέ ο
(2) ετωέ ν πριν αποέ  την ημερομηνιέα ληέ ξης της προθεσμιέας υποβοληέ ς προσφοραέ ς. 

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2283: πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  την αρμοέ δια
δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αρχηέ  του οικειέου κραέ τους - μεέλους ηέ  χωέ ρας. Για τους οικονομικουέ ς φορειές που
ειέναι εγκαταστημεένοι ηέ  εκτελουέ ν εέργα στην Ελλαέ δα το πιστοποιητικοέ  οέ τι δεν τελουέ ν υποέ  πτωέ χευση, ,
πτωχευτικοέ  συμβιβασμοέ , αναγκαστικηέ  διαχειέριση,  δεν  εέχουν  υπαχθειέ  σε  διαδικασιέα  εξυγιέανσης
εκδιέδεται αποέ  το αρμοέ διο πρωτοδικειέο της εέδρας του οικονομικουέ  φορεέα. Το πιστοποιητικοέ   οέ τι το
νομικοέ  προέ σωπο  δεν  εέχει  τεθειέ  υποέ  εκκαθαέ ριση  με  δικαστικηέ  αποέ φαση  εκδιέδεται  αποέ  το  οικειέο
Πρωτοδικειέο  της  εέδρας  του  οικονομικουέ  φορεέα,  το  δε  πιστοποιητικοέ  οέ τι  δεν  εέχει  τεθειέ  υποέ
εκκαθαέ ριση με αποέ φαση των εταιέρων εκδιέδεται αποέ  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συέ μφωνα με τις κειέμενες διαταέ ξεις,
ως  καέ θε  φοραέ  ισχυέ ουν.  Ειδικαέ  η  μη  αναστοληέ  των  επιχειρηματικωέ ν  δραστηριοτηέ των  του
οικονομικουέ  φορεέα,  για  τους  εγκατεστημεένους  στην  Ελλαέ δα  οικονομικουέ ς  φορειές,  αποδεικνυέ εται
μεέσω της ηλεκτρονικηέ ς πλατφοέ ρμας της Ανεξαέ ρτητης Αρχηέ ς Δημοσιέων Εσοέ δων84. 

(δ) Αν το κραέ τος-μεέλος ηέ  χωέ ρα δεν εκδιέδει τα υποέ  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικαέ  ηέ  οέ που
τα πιστοποιητικαέ  αυταέ  δεν καλυέ πτουν οέ λες τις περιπτωέ σεις υποέ   1 και 2 και 4 (β) του αέ ρθρου 22 Α.,
το εέγγραφο ηέ  το πιστοποιητικοέ  μπορειέ να αντικαθιέσταται αποέ  εένορκη βεβαιέωση ηέ , στα κραέ τη - μεέλη
ηέ  στις χωέ ρες οέ που δεν προβλεέπεται εένορκη βεβαιέωση, αποέ  υπευέ θυνη δηέ λωση του ενδιαφερομεένου
ενωέ πιον αρμοέ διας δικαστικηέ ς ηέ  διοικητικηέ ς αρχηέ ς, συμβολαιογραέ φου ηέ  αρμοέ διου επαγγελματικουέ  ηέ
εμπορικουέ  οργανισμουέ  του  κραέ τους  μεέλους  ηέ  της  χωέ ρας  καταγωγηέ ς  ηέ  της  χωέ ρας  οέ που  ειέναι
εγκατεστημεένος ο οικονομικοέ ς φορεέας. 

Στην περιέπτωση αυτηέ  οι αρμοέ διες δημοέ σιες αρχεές παρεέχουν επιέσημη δηέ λωση στην οποιέα αναφεέρεται
οέ τι δεν εκδιέδονται τα πιστοποιητικαέ  της παρουέ σας παραγραέ φου ηέ  οέ τι τα πιστοποιητικαέ  αυταέ  δεν
καλυέ πτουν οέ λες τις περιπτωέ σεις που αναφεέρονται στα υποέ  1 και 2 και 4 (β) του αέ ρθρου 22 Α της
παρουέ σας.

Αν διαπιστωθειέ με οποιονδηέ ποτε τροέ πο οέ τι, στην εν λοέγω χωέ ρα εκδιέδονται τα υποέ ψη πιστοποιητικαέ ,
η προσφοραέ  του διαγωνιζοέ μενου απορριέπτεται. 

(ε)  Για  τις  λοιπεές  περιπτωέ σεις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2285,  υποβαέ λλεται  υπευέ θυνη
δηέ λωση του προσφεέροντος οέ τι δεν συντρεέχουν στο προέ σωποέ  του οι οριζοέ μενοι λοέγοι αποκλεισμουέ 86. 
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Ειδικαέ  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2287,  για  τις  εργοληπτικεές
επιχειρηέ σεις που ειέναι εγγεγραμμεένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαέ λλονται πιστοποιητικαέ  χορηγουέ μενα αποέ  τα
αρμοέ δια  επιμελητηέ ρια  και  φορειές  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  αποέ  τα  οποιέα  αποδεικνυέ εται  οέ τι  τα
προέ σωπα με βεβαιέωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωέ νουν την εργοληπτικηέ  επιχειέρηση, δεν εέχουν διαπραέ ξει
σοβαροέ  επαγγελματικοέ  παραέ πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  88  

Για την αποέ δειξη της μη συνδρομηέ ς  του λοέγου αποκλεισμουέ  της παραγραέ φου Α.5 του αέ ρθρου 22
υποβαέ λλονται, εφοέ σον ο προσωρινοέ ς αναέ δοχος ειέναι ανωέ νυμη εταιριέα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουέ νται της υποχρεέωσης αυτηέ ς  οι  εταιρειέες
που ειέναι εισηγμεένες στο Χρηματιστηέ ριο της χωέ ρας εγκαταέ στασηέ ς τους και υποβαέ λλουν περιέ τουέ του
υπευέ θυνη δηέ λωση του νοέ μιμου εκπροσωέ που τους]. 

-  Πιστοποιητικοέ  αρμοέ διας αρχηέ ς του κραέ τους της εέδρας, αποέ  το οποιέο να προκυέ πτει οέ τι οι μετοχεές
ειέναι ονομαστικεές

- Αναλυτικηέ  καταέ σταση με τα στοιχειέα των μετοέχων της εταιρειέας και τον αριθμοέ  των μετοχωέ ν καέ θε
μετοέχου  (μετοχολοέγιο),  οέ πως  τα  στοιχειέα  αυταέ  ειέναι  καταχωρημεένα  στο  βιβλιέο  μετοέχων  της
εταιρειέας, το πολυέ  τριαέ ντα εργαέ σιμες ημεέρες πριν αποέ  την ημεέρα υποβοληέ ς της προσφοραέ ς. 

Ειδικοέ τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  προσκομιέζουν  μοέ νο  την  αναλυτικηέ
καταέ σταση με τα στοιχειέα των μετοέχων της εταιρειέας και τον αριθμοέ  των μετοχωέ ν καέ θε μετοέχου
(μετοχολοέγιο), οέ πως τα στοιχειέα αυταέ  ειέναι καταχωρημεένα στο βιβλιέο μετοέχων της εταιρειέας, το πολυέ
τριαέ ντα εργαέ σιμες ημεέρες πριν αποέ  την ημεέρα υποβοληέ ς της προσφοραέ ς καθωέ ς η απαιέτηση για την
υποβοληέ  του  πιστοποιητικουέ  αποέ  το  οποιέο  να  προκυέ πτει  οέ τι  οι  μετοχεές  ειέναι  ονομαστικεές,
καλυέ πτεται συέ μφωνα με τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 23.9 της παρουέ σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφοέ σον εέχουν καταέ  το διέκαιο της εέδρας τους ονομαστικεές
μετοχεές, προσκομιέζουν : 

αα)  Πιστοποιητικοέ  αρμοέ διας αρχηέ ς του κραέ τους της εέδρας,  αποέ  το οποιέο να προκυέ πτει οέ τι οι
μετοχεές ειέναι ονομαστικεές. 

ββ) Αναλυτικηέ  καταέ σταση μετοέχων, με αριθμοέ  των μετοχωέ ν του καέ θε μετοέχου, οέ πως τα στοιχειέα
αυταέ  ειέναι καταχωρημεένα στο βιβλιέο μετοέχων της εταιρειέας με ημερομηνιέα το πολυέ  30 εργαέ σιμες
ημεέρες πριν την υποβοληέ  της προσφοραέ ς. 

γγ)  Καέ θε  αέ λλο  στοιχειέο  αποέ  το  οποιέο  να  προκυέ πτει  η  ονομαστικοποιέηση  μεέχρι  φυσικουέ
προσωέ που των μετοχωέ ν, που εέχει συντελεστειέ τις τελευταιέες 30 (τριαέ ντα) εργαέ σιμες ημεέρες πριν την
υποβοληέ  της προσφοραέ ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εέχουν καταέ  το διέκαιο της χωέ ρας στην οποιέα εέχουν την εέδρα
τους ονομαστικεές μετοχεές, υποβαέ λλουν : 

αα) Βεβαιέωση περιέ μη υποχρεέωσης ονομαστικοποιέησης των μετοχωέ ν αποέ  αρμοέ δια αρχηέ , εφοέ σον
υπαέ ρχει σχετικηέ  προέ βλεψη, διαφορετικαέ  προσκομιέζεται υπευέ θυνη δηέ λωση του διαγωνιζοέ μενου.

ββ) Έγκυρη και ενημερωμεένη καταέ σταση μετοέχων που κατεέχουν τουλαέ χιστον 1% των μετοχωέ ν. 

γγ)  Αν δεν τηρειέται  τεέτοια  καταέ σταση,  προσκομιέζεται  σχετικηέ  καταέ σταση μετοέχων (με  1%),
συέ μφωνα με την τελευταιέα Γενικηέ  Συνεέλευση, αν οι μεέτοχοι αυτοιέ ειέναι γνωστοιέ στην εταιρειέα. 

δδ) Αν δεν προσκομισθειέ καταέ σταση καταέ  τα ανωτεέρω, η εταιρειέα αιτιολογειέ τους λοέγους που οι
μεέτοχοι αυτοιέ  δεν της ειέναι γνωστοιέ. Η  αναθεέτουσα αρχηέ  δεν υπεισεέρχεται στην κριέση της ως αέ νω
αιτιολογιέας.  Δυέ ναται ωστοέ σο να αποδειέξει τη δυνατοέ τητα υποβοληέ ς της καταέ στασης μετοέχων και
μοέ νο στην περιέπτωση αυτηέ  η εταιρειέα αποκλειέεται αποέ  την παρουέ σα διαδικασιέα.
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Περαιτεέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαέ λλεται η υπευέ θυνη δηέ λωση της κοινηέ ς αποέ φασης
των  Υπουργωέ ν  Αναέ πτυξης  και  Επικρατειέας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Για  την  περιέπτωση  του  αέ ρθρου  22.Α.9.  της  παρουέ σας  διακηέ ρυξης,  υπευέ θυνη  δηέ λωση  του
προσφεέροντος οέ τι δεν εέχει εκδοθειέ  σε βαέ ρος του αποέ φαση αποκλεισμουέ , συέ μφωνα με το αέ ρθρο 74
του ν. 4412/2016.

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

(α)  Όσον  αφοραέ  την  καταλληλοέ τητα  για  την  αέ σκηση  της  επαγγελματικηέ ς  δραστηριοέ τητας,  οι
προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι στην Ελλαέ δα υποβαέ λλουν βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.ΕΠ 89

στην/στις κατηγοριέα/ες Α2 και αέ νω ταέ ξη για εέργα κατηγοριέας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 3η και αέ νω ταέ ξη για
εέργα κατηγοριέας Η/Μ και Α1 και αέ νω ταέ ξη για εέργα κατηγοριέας ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

(β)  Οι  προσφεέροντες  που  ειέναι  εγκατεστημεένοι  σε  λοιπαέ  κραέ τη  μεέλη  της  Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης
προσκομιέζουν  τις  δηλωέ σεις  και  πιστοποιητικαέ  που  περιγραέ φονται  στο  Παραέ ρτημα  XI  του
Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφεέροντες που ειέναι εγκατεστημεένοι σε κραέ τος μεέλος του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου
(Ε.Ο.Χ) ηέ  σε τριέτες χωέ ρες που εέχουν υπογραέ ψει και κυρωέ σει τη ΣΔΣ, στο βαθμοέ  που η υποέ  αναέ θεση
δημοέ σια  συέ μβαση καλυέ πτεται  αποέ  τα Παραρτηέ ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεές  σημειωέ σεις  του
σχετικουέ  με  την  Ένωση  Προσαρτηέ ματος  I  της  ως  αέ νω  Συμφωνιέας,  ηέ  σε  τριέτες  χωέ ρες  που  δεν
εμπιέπτουν στην προηγουέ μενη  περιέπτωση και εέχουν συναέ ψει διμερειές ηέ  πολυμερειές συμφωνιέες με την
Ένωση  σε  θεέματα  διαδικασιωέ ν  αναέ θεσης  δημοσιέων  συμβαέ σεων,  προσκομιέζουν  πιστοποιητικοέ
αντιέστοιχου  επαγγελματικουέ  ηέ  εμπορικουέ  μητρωέ ου.  Στην  περιέπτωση  που  χωέ ρα  δεν  τηρειέ  τεέτοιο
μητρωέ ο,  το εέγγραφο ηέ  το πιστοποιητικοέ  μπορειέ  να αντικαθιέσταται  αποέ  εένορκη βεβαιέωση ηέ ,  στα
κραέ τη  -  μεέλη  ηέ  στις  χωέ ρες  οέ που  δεν  προβλεέπεται  εένορκη  βεβαιέωση,  αποέ  υπευέ θυνη  δηέ λωση  του
ενδιαφερομεένου ενωέ πιον αρμοέ διας δικαστικηέ ς ηέ  διοικητικηέ ς  αρχηέ ς,  συμβολαιογραέ φου ηέ  αρμοέ διου
επαγγελματικουέ  ηέ  εμπορικουέ  οργανισμουέ  της  χωέ ρας  καταγωγηέ ς  ηέ  της  χωέ ρας  οέ που  ειέναι
εγκατεστημεένος  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  οέ τι  δεν  τηρειέται  τεέτοιο  μητρωέ ο  και  οέ τι  ασκειέ  τη
δραστηριοέ τητα του αέ ρθρου 21 της παρουέ σας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικηέ  και χρηματοοικονομικη επαέ ρκεια των οικονομικωέ ν φορεέων αποδεικνυέ εται: 
(α) για τις εγγεγραμμεένες εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:
 ειέτε αποέ  τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιέα αποτελειέ  τεκμηέ ριο των πληροφοριωέ ν

που περιεέχει 
 ειέτε, στην περιέπτωση που οι απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 22.Γ δεν καλυέ πτονται  αποέ  τη βεβαιέωση

εγγραφηέ ς, με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται
στο  Μεέρος  Ι  του  Παραρτηέ ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαέ  μεέσα  για  τα  κριτηέ ρια  επιλογηέ ς)  του
Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016. 90

Σε καέ θε περιέπτωση,  η βεβαιέωση εγγραφηέ ς μπορειέ να υποβαέ λλεται για την αποέ δειξη μοέ νο ορισμεένων
απαιτηέ σεων οικονομικηέ ς και χρηματοοικονομικηέ ς επαέ ρκειας του αέ ρθρου 22.Γ, ενωέ  για την αποέ δειξη
των λοιπωέ ν απαιτηέ σεων μπορουέ ν να προσκομιέζονται εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα
που προβλεέπονται στο Μεέρος Ι του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναέ λογα με την τιθεέμενη
στο αέ ρθρο 22.Γ απαιέτηση.

Ειδικαέ ,  για  την  αποέ δειξη  της  απαιέτησης  της  μη  υπεέρβασης  των ανωέ τατων  επιτρεπτωέ ν  οριέων
ανεκτεέλεστου υπολοιέπου εργολαβικωέ ν συμβαέ σεων:

 με την υποβοληέ  ενημεροέ τητας πτυχιέου εν ισχυέ ει ηέ
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 με την υποβοληέ  υπευέ θυνης δηέ λωσης του προσωρινουέ  αναδοέχου, συνοδευοέ μενης αποέ
πιένακα  οέ λων  των  υποέ  εκτεέλεση  εέργων  (ειέτε  ως  μεμονωμεένος  αναέ δοχος  ειέτε  στο
πλαιέσιο κοινοπραξιέας ηέ  υπεργολαβιέας) και αναφοραέ  για το ανεκτεέλεστο υποέ λοιπο
αναέ  εέργο και το συνολικοέ  ανεκτεέλεστο,  για τις εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις  που δεν
διαθεέτουν ενημεροέ τητα πτυχιέου καταέ  τις κειέμενες διαταέ ξεις 

(β)  Οι  αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε επίσημους  καταλόγους ηέ
διαθεέτουν πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης που συμμορφωέ νονται  με  τα ευρωπαιϋκαέ
προέ τυπα  πιστοποιέησης,  καταέ  την  εέννοια  του  Παραρτηέ ματος  VII  του  Προσαρτηέ ματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουέ ν να προσκομιέζουν στις αναθεέτουσες αρχεές πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς, εκδιδοέ μενο
αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο οργανισμοέ  πιστοποιέησης,
καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραέ γραφο 9 του παροέ ντος αέ ρθρου .
(γ)  Οι  αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που  δεν  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε  επιέσημους  καταλοέγους  ηέ
διαθεέτουν  πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης  καταέ  τα  ανωτεέρω,  υποβαέ λλουν  ως
δικαιολογητικαέ  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται στο Μεέρος Ι  του
Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

(δ)Για το 22.Γ (γ1),  βεβαίωση αποέ  πιστωτικοέ  ιέδρυμα που λειτουργειέ  νοέ μιμα στα κραέ τη - μεέλη της
Ενωσης ηέ  του Ευρωπαιϋκουέ  Οικονομικουέ  Χωέ ρου ηέ  στα κραέ τη-μεέρη της ΣΔΣ και εέχει, συέ μφωνα με τις
ισχυέ ουσες  διαταέ ξεις,  το  δικαιέωμα  αυτοέ ,  στην  οποιέα  θα  αναφεέρεται  η  συνεργασιέα  με  τον
προσφεέροντα και θα δηλωέ νεται το υέ ψος της πιστοληπτικηέ ς ικανοέ τητας του φορεέα. Επιέσης θα πρεέπει
να  προκυέ πτει  σαφωέ ς  ποιο  ποσοέ  διατιέθεται  στον  διαγωνιζοέ μενο  οικονομικοέ  φορεέα  για
χρηματοδοέ τηση  και  πιστοδοτηέ σεις  ωέ στε  να  κριθειέ  αν  καλυέ πτει  τις  απαιτουέ μενες  προυϋ ποθεέσεις
πιστοληπτικηέ ς  ικανοέ τητας  της  Διακηέ ρυξης,  και  ποιο  ποσοέ  χωρισταέ  αφοραέ  εγγυητικεές  επιστολεές.
Κριένεται επαρκηέ ς αποέ δειξη πιστοληπτικηέ ς ικανοέ τητας εέγγραφο πιστωτικουέ  ιδρυέ ματος που δηλωέ νει
οέ τι συνεργαέ ζεται με τον οικονομικοέ  φορεέα και θα εξεταέ σει αιέτηση του για χρηματοδοέ τηση με ποσοέ
που αντιστοιχειέ,  κατ’  ελαέ χιστον,  με  το 40% του Προυϋ πολογισμουέ  της μελεέτης (Α.Μ.61/2017) του
εέργου, χωριές Φ.Π.Α.

(ε)Για το 22.Γ (γ2) 
 υπεύθυνη  δήλωση του  οικονομικουέ  φορεέα  περιέ  του  (''ειδικουέ '')  κυέ κλου  εργασιωέ ν  στον

τομεέα  δραστηριοτηέ των  που  αποτελειέ  το  κυέ ριο  αντικειέμενο  της  συέ μβασης,  δηλαδηέ  των
υποέγειων  συστημαέ των  διαχωρισμουέ  απορριμμαέ των  (οέ πως  προδιαγραέ φονται  στην  υπ’αρ.
61/2017 μελεέτη).

 αντιέγραφο  ηέ  αποέ σπασμα  των  δημοσιευμεένων  οικονομικωέ ν  ισολογισμωέ ν  του  οικονομικουέ
φορεέα, στην περιέπτωση που η δημοσιέευση των ισολογισμωέ ν απαιτειέται αποέ  τη νομοθεσιέα της
χωέ ρας  οέ που  ειέναι  εγκατεστημεένος  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας,  των  τριωέ ν  (3)  τελευταιέων
οικονομικωέ ν χρηέ σεων που προηγουέ νται του εέτους του διαγωνισμουέ . 

 σε περίπτωση που ο προσωρινός Ανάδοχος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών ή
δεν  έχει  δημοσιευμένους  ισολογισμούς για  τρεις  (3)  διαχειριστικές  του,  τότε  μπορεί  να
υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

 εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς,
εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

 στην περίπτωση που ο  προσωρινός Ανάδοχος  είναι  Ενωση  ή  Κοινοπραξία  οικονομικών
φορέων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της.
Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της
Ένωσης/Κοινοπραξίας αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικηέ  και επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα των οικονομικωέ ν φορεέων αποδεικνυέ εται: 
(α) για τις εγγεγραμμεένες εργοληπτικεές επιχειρηέ σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
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 ειέτε αποέ  τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποιέα αποτελειέ  τεκμηέ ριο των πληροφοριωέ ν
που περιεέχει 

 ειέτε, στην περιέπτωση που οι απαιτηέ σεις του αέ ρθρου 22.Δ δεν καλυέ πτονται  αποέ  τη
βεβαιέωση εγγραφηέ ς, με την υποβοληέ  ενοέ ς ηέ  περισσοέ τερων αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα
που προβλεέπονται  στο  Μεέρος  ΙΙ  του  Παραρτηέ ματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικαέ  μεέσα  για  τα
κριτηέ ρια επιλογηέ ς) του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016  91 αναέ λογα με την τιθεέμενη
στο αέ ρθρο 22.Δ απαιέτηση.

Σε καέ θε περιέπτωση,  η βεβαιέωση εγγραφηέ ς μπορειέ να υποβαέ λλεται για την αποέ δειξη μοέ νο ορισμεένων
απαιτηέ σεων τεχνικηέ ς και επαγγελματικηέ ς ικανοέ τητας του αέ ρθρου 22.Δ, ενωέ  για την αποέ δειξη των
λοιπωέ ν απαιτηέ σεων μπορουέ ν να προσκομιέζονται εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που
προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε  επίσημους  καταλόγους ηέ
διαθεέτουν  πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης  που  συμμορφωέ νονται  με  τα
ευρωπαιϋκαέ  προέ τυπα πιστοποιέησης, καταέ  την εέννοια του Παραρτηέ ματος VII του Προσαρτηέ ματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουέ ν  να  προσκομιέζουν  στις  αναθεέτουσες  αρχεές  πιστοποιητικοέ
εγγραφηέ ς εκδιδοέ μενο αποέ  την αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο
οργανισμοέ  πιστοποιέησης, καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραέ γραφο 9
του παροέ ντος αέ ρθρου .

(γ)  Οι αλλοδαποιέ  οικονομικοιέ  φορειές  που δεν ειέναι εγγεγραμμεένοι  σε επιέσημους καταλοέ γους ηέ
διαθεέτουν  πιστοποιητικοέ  αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης  καταέ  τα  ανωτεέρω,  υποβαέ λλουν ως
δικαιολογητικαέ  εένα ηέ  περισσοέ τερα αποέ  τα αποδεικτικαέ  μεέσα που προβλεέπονται στο Μεέρος ΙΙ του
Παραρτηέ ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

(δ)Για το 22.Δ(γ1), καταέ λογο συμβαέ σεων προμηέ θειας και εγκαταέ στασης υποέ γειων συστημαέ των
διαχωρισμουέ  απορριμμαέ των  (οέ πως  προδιαγραέ φονται  στην  υπ’αρ.  61/2017  μελεέτη)  που
εκτεέλεσαν τα τελευταιέα πεέντε (5) εέτη πριν το εέτος διενεέργειας του διαγωνισμουέ , στον οποιέο θα
περιγραέ φεται το αντικειέμενο των εργασιωέ ν, θα αναφεέρεται η αξιέα τους και ο χροέ νος εκτεέλεσης
τους,  συνοδευοέ μενο  αποέ  πιστοποιητικαέ  ορθηέ ς  εκτεέλεσης  και  ολοκληέ ρωσης  των  εργασιωέ ν
εγκαταέ στασης των συστημαέ των τα οποιέα θα βεβαιωέ νουν οέ τι οι εργασιέες εκτελεέστηκαν εέντεχνα
και εντοέ ς των εγκεκριμεένων χρονοδιαγραμμαέ των.

(ε)Για το 22.Δ (γ2), 
 υπεύθυνη δήλωση  του  προσωρινουέ  Αναδοέ χου στην  οποιέα  θα δηλωέ νεται  το οέ νομα του

πιστοποιημεένου  συγκολλητηέ  και  η  σχεέση  εργασιέας  (μοέ νιμο  προσωπικοέ  ηέ  εξωτερικοέ ς
συνεργαέ της) και οέ τι αν καταέ  τη διαέ ρκεια εκτεέλεσης του εέργου διακοπειέ  η συνεργασιέα του
με  το  συγκεκριμεένο  αέ τομο  θα  ενημερωέ σει  εγγραέ φως  την  Υπηρεσιέα,  ωέ στε  να  λαέ βει  την
εέγκρισηέ  της, για το νεέο πιστοποιημεένο συγκολλητηέ  που θα χρησιμοποιηέ σει 

 σε  περιέπτωση  που  ο  πιστοποιημεένος  συγκολλητηέ ς  ειέναι  εξωτερικοέ ς  συνεργαέ της,
υπευέ θυνη δηέ λωσηέ  του (του συγκολλητηέ ) με την οποιέα θα δηλωέ νει την συμφωνιέα του για
την συνεργασιέα του με τον προσωρινοέ  Αναέ δοχο, καθοέ λη τη διαέ ρκεια του εέργου και οέ τι
αποδεέχεται  ανεπιφυέ λακτα  τους  οέ ρους  του  παροέ ντος  διαγωνισμουέ  και  τις  εξ  αυτουέ
προκυέ πτουσες υποχρεωέ σεις που τον αφορουέ ν.

 Πιστοποιητικοέ , σε ισχυέ , του συγκολλητηέ  καταέ  EN ISO 3834 ηέ  ισοδυέ ναμο.

(στ)Για το 22.Δ (γ3), υπεύθυνη δήλωση του προσωρινουέ  Αναδοέ χου στην οποιέα θα δηλωέ νεται ο
κατασκευαστηέ ς  των  υποέ γειων  συστημαέ των  διαχωρισμουέ  απορριμμαέ των  (οέ πως
προδιαγραέ φονται στην υπ’αρ. 61/2017 μελεέτη) με τον οποιέο θα συνεργαστειέ, συνοδευοέ μενη αποέ
τα Πιστοποιητικαέ   , σε ισχυέ , διασφαέ λισης ποιοέ τητας καταέ  ISO 9001, περιβαλλοντικηέ ς διαχειέρισης
καταέ  ISO 14001 και Υγιεινηέ ς & Ασφαέ λειας στην Εργασιέα καταέ  OHSAS 18001 ηέ  ισοδυέ ναμα, του
κατασκευαστηέ  που θα δηλωθειέ.
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23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε92

Πιστοποιητικαέ  για α)συέ στημα διαχειέρισης ποιοέ τητας ανταποκρινοέ μενο στις απαιτηέ σεις του ISO 9001,
β)συέ στημα διαχειέρισης υγιεινηέ ς και ασφαέ λειας στην εργασιέα ανταποκρινοέ μενο στις απαιτηέ σεις του
OHSAS 18001, και γ)συέ στημα περιβαλλοντικηέ ς διαχειέρισης ανταποκρινοέ μενο στις απαιτηέ σεις του ISO
14001,  ηέ  ισοδυναέ μων  αυτωέ ν  με  πεδιέο  εφαρμογηέ ς  την  κατασκευηέ  εέργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιέπτωση  νομικουέ  προσωέ που,  υποβαέ λλονται  ηλεκτρονικαέ ,  στον  φαέ κελο  “Δικαιολογητικαέ
Προσωρινουέ  Αναδοέχου,  τα νομιμοποιητικαέ  εέγγραφα αποέ  τα οποιέα προκυέ πτει η εξουσιέα υπογραφηέ ς
του νομιέμου εκπροσωέ που.
Εαέ ν ο προσφεέρων ειέναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συέ στασης,
2. Αντιέγραφο του ισχυέ οντος καταστατικουέ  με το ΦΕΚ στο οποιέο εέχουν δημοσιευτειέ  οέ λες οι
μεέχρι  σηέ μερα  τροποποιηέ σεις  αυτουέ  ηέ  επικυρωμεένο  αντιέγραφο  κωδικοποιημεένου
καταστατικουέ  (εφοέ σον υπαέ ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιέο εέχει δημοσιευτειέ το πρακτικοέ  ΔΣ εκπροσωέ πησης του νομικουέ  προσωέ που,
4. Πρακτικοέ  Δ.Σ περιέ  εέγκρισης συμμετοχηέ ς στο διαγωνισμοέ , στο οποιέο μπορειέ να περιεέχεται
και  εξουσιοδοέ τηση  (εφοέ σον  αυτοέ  προβλεέπεται  αποέ  το  καταστατικοέ  του  υποψηφιέου
αναδοέχου) για υπογραφηέ  και υποβοληέ  προσφοραέ ς σε περιέπτωση που δεν υπογραέ φει ο ιέδιος
ο νοέ μιμος εκπροέ σωπος του φορεέα την προσφοραέ  και τα λοιπαέ  απαιτουέ μενα εέγγραφα του
διαγωνισμουέ  και οριέζεται συγκεκριμεένο αέ τομο, 
5.  Πιστοποιητικοέ  αρμοέ διας  δικαστικηέ ς  ηέ  διοικητικηέ ς  αρχηέ ς  περιέ  τροποποιηέ σεων  του
καταστατικουέ  / μη λυέ σης της εταιρειέας, το οποιέο πρεέπει να εέχει εκδοθειέ  το πολυέ  τρειές (3)
μηέ νες πριν αποέ  την ημερομηνιέα υποβοληέ ς προσφορωέ ν.

Εαέ ν ο προσφεέρων ειέναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιέγραφο του καταστατικουέ , με οέ λα τα μεέχρι σηέ μερα τροποποιητικαέ , ηέ  φωτοαντιέγραφο
επικυρωμεένου, αποέ  δικηγοέ ρο, κωδικοποιημεένου καταστατικουέ , εφοέ σον υπαέ ρχει.
2.  Πιστοποιητικαέ  αρμοέ διας δικαστικηέ ς  ηέ  διοικητικηέ ς  αρχηέ ς  περιέ  των τροποποιηέ σεων του
καταστατικουέ .
Σε  περιέπτωση  εγκαταέ στασης  τους  στην  αλλοδαπηέ ,  τα  δικαιολογητικαέ  συέ στασηέ ς  τους
εκδιέδονται με βαέ ση την ισχυέ ουσα νομοθεσιέα της χωέ ρας που ειέναι εγκατεστημεένα, αποέ  την
οποιέα και εκδιέδεται το σχετικοέ  πιστοποιητικοέ .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)  Οι  οικονομικοιέ  φορειές  που  ειέναι  εγγεγραμμεένοι  σε  επιέσημους  καταλοέ γους  ηέ  διαθεέτουν
πιστοποιέηση αποέ  οργανισμουέ ς  πιστοποιέησης που συμμορφωέ νονται με τα ευρωπαιϋκαέ  προέ τυπα
πιστοποιέησης, καταέ  την εέννοια του Παραρτηέ ματος VII του Προσαρτηέ ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουέ ν να  υποβαέ λλουν στις αναθεέτουσες αρχεές πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς εκδιδοέ μενο αποέ  την
αρμοέ δια αρχηέ  ηέ  το πιστοποιητικοέ  που εκδιέδεται αποέ  τον αρμοέ διο οργανισμοέ  πιστοποιέησης.
Στα πιστοποιητικαέ  αυταέ  αναφεέρονται τα δικαιολογητικαέ  βαέ σει των οποιέων εέγινε η εγγραφηέ  των
εν λοέ γω οικονομικωέ ν φορεέων στον επιέσημο καταέ λογο ηέ  η πιστοποιέηση και η καταέ ταξη στον εν
λοέ γω καταέ λογο.
Η πιστοποιουέ μενη εγγραφηέ  στους επιέσημους καταλοέ γους αποέ  τους αρμοέ διους οργανισμουέ ς ηέ  το
πιστοποιητικοέ ,  που  εκδιέδεται  αποέ  τον  οργανισμοέ  πιστοποιέησης,  συνισταέ  τεκμηέ ριο
καταλληλοέ τητας οέ σον αφοραέ  τις απαιτηέ σεις ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς, τις οποιέες καλυέ πτει ο επιέσημος
καταέ λογος ηέ  το πιστοποιητικοέ .
Οι οικονομικοιέ  φορειές  που ειέναι εγγεγραμμεένοι  σε επιέσημους καταλοέ γους απαλλαέ σσονται αποέ
την υποχρεέωση υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν που αναφεέρονται στο πιστοποιητικοέ  εγγραφηέ ς
τους. 
(β)  Οι  οικονομικοιέ  φορειές  που  ειέναι  εγγεγραμμεένοι στο  Μ.Ε.ΕΠ.  εφοέ σον  υποβαέ λλουν
«Ενημεροέ τητα  Πτυχιέου» εν  ισχυέ ,  απαλλαέ σσονται  αποέ  την  υποχρεέωση  υποβοληέ ς  των
δικαιολογητικωέ ν 93:
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-  αποέ σπασμα  ποινικουέ  μητρωέ ου  του  αέ ρθρου  23.3.(α)  της  παρουέ σας  για  τον  Προέ εδρο  και
Διευθυέ νοντα Συέ μβουλο εργοληπτικηέ ς επιχειέρησης.  Για τα λοιπαέ  μεέλη του Δ.Σ της εταιρειέας, θα
πρεέπει να υποβληθειέ  αυτοτελωέ ς αποέ σπασμα ποινικουέ  μητρωέ ου, καθοέ σον τα προέ σωπα αυταέ  δεν
καλυέ πτονται αποέ  την Ενημεροέ τητα Πτυχιέου. 
- φορολογικηέ  και ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα του αέ ρθρου 23.3.(β) της παρουέ σας. 94

- τα πιστοποιητικαέ  αποέ  το αρμοέ διο Πρωτοδικειέο και το ΓΕΜΗ του αέ ρθρου 23.3.(γ) της παρουέ σας
υποέ  την προυϋ ποέ θεση οέ μως οέ τι καλυέ πτονται πληέ ρως (οέ λες οι προβλεποέ μενες περιπτωέ σεις) αποέ
την Ενημεροέ τητα Πτυχιέου.
- το πιστοποιητικοέ  αποέ  το αρμοέ διο επιμελητηέ ριο οέ σον αφοραέ  το λοέ γο αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου
22. Α.4. (θ).95

-  το  πιστοποιητικοέ  της  αρμοέ διας  αρχηέ ς  για  την  ονομαστικοποιέηση  των  μετοχωέ ν  του  αέ ρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικαέ  εέγγραφα νομιμοποιέησης  της εργοληπτικηέ ς επιχειέρησης.

Σε περιέπτωση που καέ ποιο αποέ  τα ανωτεέρω δικαιολογητικαέ  εέχει ληέ ξει, προσκομιέζεται το σχετικοέ
δικαιολογητικοέ  εν ισχυέ . Εφοέ σον στην Ενημεροέ τητα Πτυχιέου δεν αναφεέρεται ρηταέ  οέ τι τα στελεέχη
του πτυχιέου του προσφεέροντα ειέναι ασφαλιστικωέ ς ενηέ μερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεέρων
προσκομιέζει  επιπλεέον  της  Ενημεροέ τητας  Πτυχιέου,  ασφαλιστικηέ  ενημεροέ τητα  για  τα  στελεέχη
αυταέ . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περιέπτωση που οικονομικοέ ς φορεέας επιθυμειέ  να στηριχθειέ  στις ικανοέ τητες αέ λλων φορεέων,
η  αποέ δειξη  οέ τι  θα  εέχει  στη  διαέ θεσηέ  του  τους  αναγκαιέους  ποέ ρους,  γιένεται  με  την  υποβοληέ
σχετικουέ  συμφωνητικουέ  των φορεέων αυτωέ ν για τον σκοποέ  αυτοέ .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  προσφοραέ  των  διαγωνιζομεένων  περιλαμβαέ νει  τους  ακοέ λουθους  ηλεκτρονικουέ ς
υποφακεέλους:
(α) υποφαέ κελο με την εένδειξη «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς»
(β) υποφαέ κελο με την εένδειξη «Οικονομικηέ  Προσφοραέ »
συέ μφωνα με τα κατωτεέρω:

24.2 Ο ηλεκτρονικοέ ς υποφαέ κελος «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» πρεέπει, επιέ  ποινηέ  αποκλεισμουέ ,
να περιεέχει96 τα ακοέ λουθα:
 - α) το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης Δηέ λωσης ( ΤΕΥΔ )

-  β) την εγγυέ ηση συμμετοχηέ ς, του αέ ρθρου 15 της παρουέ σας.

24.3 Ο ηλεκτρονικοέ ς υποφαέ κελος «Οικονομικηέ  Προσφοραέ » περιεέχει το ψηφιακαέ  υπογεγραμμεένο
αρχειέο pdf, το οποιέο παραέ γεται αποέ  το υποσυέ στημα, αφουέ  συμπληρωθουέ ν καταλληέ λως οι σχετικεές
φοέ ρμες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφεέρων οικονομικοέ ς φορεέας αναφεέρει στην προσφοραέ  του το τμηέ μα της συέ μβασης που
προτιέθεται να αναθεέσει υποέ  μορφηέ  υπεργολαβιέας σε τριέτους,  καθωέ ς και τους υπεργολαέ βους που
προτειένει.
25.2. Η τηέ ρηση των υποχρεωέ σεων της παρ. 2 του αέ ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποέ  υπεργολαέ βους δεν
αιέρει την ευθυέ νη του κυριέου αναδοέχου.
25.3. .................................................................... 97
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25.4 Η αναθεέτουσα αρχηέ :
α)  επαληθευέ ει υποχρεωτικαέ  τη συνδρομηέ  των λοέγων αποκλεισμουέ  του αέ ρθρου 22 Α της παρουέ σας
για τους υπεργολαέ βους και οέ τι διαθεέτουν τα αντιέστοιχα προσοέ ντα για την εκτεέλεση του εέργου που
αναλαμβαέ νουν συέ μφωνα με το αέ ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημεένο Έντυπο Υπευέ θυνης
Δηέ λωσης (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειέ  υποχρεωτικαέ  αποέ  τον οικονομικοέ  φορεέα να αντικαταστηέ σει εέναν υπεργολαέ βο, οέ ταν αποέ
την ως αέ νω επαληέ θευση προκυέ πτει οέ τι συντρεέχουν λοέγοι αποκλεισμουέ  του και οέ τι δεν καλυέ πτει τα
αντιέστοιχα προσοέ ντα για την εκτεέλεση του εέργου που αναλαμβαέ νει συέ μφωνα με το αέ ρθρο 165 του ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 
26.1 Η εέγκριση κατασκευηέ ς του δημοπρατουέ μενου εέργου, αποφασιέστηκε με τις αριθμ. 349/17

(ΑΔΑ 70Η4Ω62-ΗΞ1) και 313/18 (ΑΔΑ 6Ν0ΞΩ62-Ε6Γ) αποφαέ σεις Δ.Σ..
26.2  Ο  Κυέ ριος  του  Έργου  μπορειέ  να  εγκαταστηέ σει  για  το  εέργο  αυτοέ  Τεχνικοέ  Συέ μβουλ ο. Ο
Αναέ δοχος  του  εέργου,  εέχει  την  υποχρεέωση  να  διευκολυέ νει  τις  δραστηριοέ τητες  του  Τεχνικουέ
Συμβουέ λου, που πηγαέ ζουν αποέ  τη συμβατικηέ  σχεέση της Υπηρεσιέας με αυτοέ ν.
26.3........................................................................................... 98

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

που εγκρίθηκαν με την αριθμό 297/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. ΩΦΨΠΩ62-ΡΓΣ)
Αγ.Ανάργυροι, 23-10-2018

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1 Συμπληρωέ νονται τα στοιχειέα της αναθεέτουσας αρχηέ ς.  Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτοντες φορειές
δυέ νανται  να  χρησιμοποιουέ ν  το  παροέ ν  τευέ χος  διακηέ ρυξης  για  τις  συμβαέ σεις  που  αναθεέτουν
συέ μφωνα με τις διαταέ ξεις του Βιβλιέου ΙΙ του ν. 4412/2016.

2 Αναγραέ φεται ο κωδικοέ ς ταυτοποιέησης της διατιθεέμενης πιέστωσης (π.χ. κωδικοέ ς εναέ ριθμου εέργου
στο  ΠΔΕ  ηέ  κωδικοέ ς  πιέστωσης  του  τακτικουέ  προυϋ πολογισμουέ  του  φορεέα  υλοποιέησης).  Σε
περιέπτωση συγχρηματοδοτουέ μενων εέργων αποέ  ποέ ρους της Ευρωπαιϋκηέ ς  Ένωσης,  αναγραέ φεται
και ο τιέτλος του Επιχειρησιακουέ  Προγραέ μματος του ΕΣΠΑ ηέ  αέ λλου συγχρηματοδοτουέ μενου αποέ
ποέ ρους ΕΕ προγραέ μματος στο πλαιέσιο του οποιέου ειέναι ενταγμεένο το δημοπρατουέ μενο εέργο.

3 Συμπληρωέ νεται η επωνυμιέα της αναθεέτουσας αρχηέ ς.
4      Mεέσω της λειτουργικοέ τητας ''Επικοινωνιέα'' του υποσυστηέ ματος
5  Πρβ.  αέ ρθρο  122  του  ν.  4412/2016.  Η  προκηέ ρυξη  συέ μβασης  περιλαμβαέ νει  κατ'  ελαέ χιστον  τις

πληροφοριέες που προβλεέπονται στο Μεέρος Γ΄ του Παραρτηέ ματος V του Προσαρτηέ ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισημαιένεται οέ τι, μεέχρι την εέκδοση τυποποιημεένου εντυέ που προκηέ ρυξης συέ μβασης
για συμβαέ σεις καέ τω των οριέων, οι αναθεέτουσες αρχεές, μπορουέ ν να χρησιμοποιουέ ν το αντιέστοιχο
τυποποιημεένο  εέντυπο  “Προκηέ ρυξη  Συέ μβασης”,  αντλωέ ντας  το  αποέ  τη  διαδρομηέ
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμορφωέ νονταέ ς  το
αναλοέγως.

6 Η περιέπτωση ι) συμπληρωέ νεται και περιλαμβαέ νεται στη Διακηέ ρυξη, εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ
προβλεέπει υποδειέγματα εγγραέ φων προς υποβοληέ  αποέ  τους οικονομικουέ ς φορειές, π.χ εγγυητικωέ ν
επιστολωέ ν.

7 Συμπληρωέ νονται τυχοέ ν αέ λλα εέγγραφα συέ μβασης ηέ  τευέ χη που η αναθεέτουσα αρχηέ  κριένει αναγκαιέα
με σκοποέ  να περιγραέ ψει ηέ  να προσδιοριέσει στοιχειέα της συέ μβασης ηέ  της διαδικασιέας συέ ναψης.

8 Όταν ειέναι αδυέ νατο να παρασχεθειέ  ελευέ θερη, πληέ ρης, αέ μεση και δωρεαέ ν ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση
σε  ορισμεένα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  μπορειέ  να  περιληφθειέ  στο  παροέ ν  αέ ρθρο  της  διακηέ ρυξης
προέ βλεψη  οέ τι  τα  σχετικαέ  εέγγραφα  της  συέ μβασης  θα  διατεθουέ ν  με  μεέσα  αέ λλα  πλην  των
ηλεκτρονικωέ ν  (οέ πως  το  ταχυδρομειέο  ηέ  αέ λλο  καταέ λληλο  μεέσο  ηέ  συνδυασμοέ ς  ταχυδρομικωέ ν  ηέ
αέ λλων  καταλληέ λων  μεέσων  και  ηλεκτρονικωέ ν  μεέσων).  Στην  περιέπτωση  αυτηέ   προτειένεται  η
ακοέ λουθη  διατυέ πωση:  «Τα  ακοέ λουθα  εέγγραφα  της  συέ μβασης  ...........................  διατιέθενται  αποέ
………………………….,  οδοέ ς  …………………,  πληροφοριέες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι
ενδιαφεροέ μενοι μπορουέ ν ακοέ μα, να λαέ βουν γνωέ ση των παρακαέ τω εγγραέ φων της συέ μβασης ……,
στα γραφειέα της αναθεέτουσας αρχηέ ς καταέ  τις εργαέ σιμες ημεέρες και ωέ ρες.»

9 Όταν δεν μπορειέ  να προσφερθειέ  ελευέ θερη, πληέ ρης, αέ μεση και δωρεαέ ν ηλεκτρονικηέ  προέ σβαση σε
ορισμεένα εέγγραφα της συέ μβασης, διοέ τι η αναθεέτουσα αρχηέ  προτιέθεται να εφαρμοέ σει την παρ. 2
του  αέ ρθρου  21  του  ν.  4412/2016,  αναφεέρονται,  στο  παροέ ν  αέ ρθρο  της  διακηέ ρυξης,  τα  μεέτρα
προστασιέας  του  εμπιστευτικουέ  χαρακτηέ ρα  των  πληροφοριωέ ν,  τα  οποιέα  απαιτουέ νται,  και  τον
τροέ πο  με  τον  οποιέο  ειέναι  δυνατηέ  η  προέ σβαση  στα  σχετικαέ  εέγγραφα.   Ενδεικτικαέ ,  λ.χ.,  η
αναθεέτουσα  αρχηέ  θα  μπορουέ σε  να  αναφεέρει  οέ τι:  “Ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  αναλαμβαέ νει  την
υποχρεέωση να τηρηέ σει εμπιστευτικαέ  και να μη γνωστοποιηέ σει σε τριέτους (συμπεριλαμβανομεένων
των  εκπροσωέ πων  του  ελληνικουέ  και  διεθνουέ ς  Τυέ που),  χωριές  την  προηγουέ μενη  εέγγραφη
συγκαταέ θεση της Αναθεέτουσας Αρχηέ ς, τα ανωτεέρω εέγγραφα ηέ  πληροφοριέες που προκυέ πτουν αποέ
αυταέ . Οι οικονομικοιέ φορειές διασφαλιέζουν την τηέ ρηση των απαιτηέ σεων αυτωέ ν αποέ  το προσωπικοέ
τους,  τους  υπεργολαέ βους  τους  και  καέ θε  αέ λλο  τριέτο  προέ σωπο  που  χρησιμοποιουέ ν  καταέ  την
αναέ θεση ηέ  εκτεέλεση της συέ μβασης. Για τον σκοποέ  αυτοέ , καταέ  την παραλαβηέ  των εγγραέ φων της
συέ μβασης, υποβαέ λλει υπευέ θυνη δηέ λωση του ν. 1599/1986 με την οποιέα δηλωέ νει τα ανωτεέρω”.

10  Συμπληρωέ νεται αποέ  την Αναθεέτουσα Αρχηέ  με σαφηέ νεια συγκεκριμεένη ημερομηνιέα ( “εγκαιέρως,
ηέ τοι ως την... ), προς αποφυγηέ  οιασδηέ ποτε συέ γχυσης και αμφιβολιέας.

11   Συμπληρωέ νεται η τεέταρτη ημεέρα πριν αποέ  τη ληέ ξη της προθεσμιέας του αέ ρθρου 14 της 
παρουέ σας.Σε περιέπτωση που η ημεέρα αυτηέ  ειέναι αργιέα, τιέθεται η προηγουέ μενη αυτηέ ς εργαέ σιμη 
ημεέρα. Πρβλ και αέ ρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

12  Πρβλ. αέ ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
13   Σε περιέπτωση εφαρμογηέ ς της διαδικασιέας του αέ ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελευέ θερη συμπληέ ρωση τιμολογιέου”, οι αναθεέτουσες αρχεές περιλαμβαέ νουν στην εν 
λοέγω περιέπτωση  (στ) αναφοραέ  για την υποβοληέ  του σχετικουέ  τιμολογιέου.

14  Επισημαιένεται  οέ τι  αν  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  θεωρηέ σει  οέ τι  προσφορεές  φαιένονται  ασυνηέ θιστα
χαμηλεές,  απαιτειέ  αποέ  τους  οικονομικουέ ς  φορειές  να  εξηγηέ σουν  την  τιμηέ  ηέ  το  κοέ στος  που
προτειένουν  στην  προσφοραέ  τους,  εντοέ ς  αποκλειστικηέ ς  προθεσμιέας,  καταέ  ανωέ τατο  οέ ριο  δεέκα

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


ημερωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της σχετικηέ ς προέ σκλησης. Στην περιέπτωση αυτηέ  εφαρμοέ ζονται τα
αέ ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

15  Η εν λοέγω προθεσμιέα καθοριέζεται στα εέγγραφα της συέ μβασης και δεν μπορειέ να ειέναι μικροέ τερη
των δεέκα (10) ουέ τε μεγαλυέ τερη των ειέκοσι (20) ημερωέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της προέ σκλησης
υποβοληέ ς των δικαιολογητικωέ ν του προσωρινουέ  αναδοέχου.

16 Πρβλ. αέ ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171). 

17 Με την επιφυέ λαξη των παρ. 7 και 8 του αέ ρθρου 78 του ν.  4412/2016 ( ληέ ψη επανορθωτικωέ ν
μεέσων ).

18  Η φραέ ση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστιέθεται στη διακηέ ρυξη μοέ νο
στις περιπτωέ σεις εκειένες, στις οποιέες προβλεέπεται υποχρεέωση προσυμβατικουέ  ελεέγχου, συέ μφωνα
με τα αέ ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αέ λλως διαγραέ φεται.
19 Επισημαιένεται  οέ τι  τα  δικαιολογητικαέ  του  αέ ρθρου  80  του  ν.  4412/2016  υποβαέ λλονται
επικαιροποιημεένα αποέ  τον προσωρινοέ  αναέ δοχο, εέπειτα αποέ  σχετικηέ  προέ σκληση της αναθεέτουσας
αρχηέ ς,  μόνο στην  περιέπτωση  του  προσυμβατικουέ  ελεέγχου  ηέ  της  αέ σκησης  προδικαστικηέ ς
προσφυγηέ ς και ενδιέκων μεέσων καταέ  της αποέ φασης κατακυέ ρωσης (πρβ. αέ ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ'
του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε αποέ  την περ. 26 του  αέ ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171). 

20 Η αποέ φαση κατακυέ ρωσης κοινοποιειέται στον προσωρινοέ  αναέ δοχο: 1) στην περιέπτωση υποβοληέ ς
επικαιροποιημεένων δικαιολογητικωέ ν, μεταέ  τον εέλεγχο αυτωέ ν καταέ  το αέ ρθρο 4.2 ε' πρωέ το εδαέ φιο,
και 2) στην περιέπτωση που δεν απαιτειέται η υποβοληέ  αυτωέ ν, μεταέ  την ολοκληέ ρωση του ελεέγχου
των δικαιολογητικωέ ν του προσωρινουέ  αναδοέχου καταέ  τα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 4.2 α' εέως δ' της
παρουέ σας και την αέ πρακτη παέ ροδο της προθεσμιέας αέ σκησης προδικαστικηέ ς προσφυγηέ ς.

21 Πρβλ. παρ. 7 του αέ ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε με το αέ ρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αέ ρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
22  Πρβλ. αέ ρθρο 361 του ν. 4412/2016.
23  Πρβλ. αέ ρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
24  Πρβλ. αέ ρθρο 372 παρ. 1 εέως 3 του ν. 4412/2016.
25  Πρβλ.  αέ ρθρο 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  οέ πως τροποποιέηθηκε με το αέ ρθρο 107 περ.  14 του ν.

4497/2017 (Α 171). 
26 Τιέθεται  μοέ νο  εφοέ σον  προέ κειται  για  συγχρηματοδοτουέ μενο  εέργο  αποέ  ποέ ρους  της  Ευρωπαιϋκηέ ς

Ένωσης.
27 Τιέθεται μοέ νο εφοέ σον επιλεγειέ η διενεέργεια κληέ ρωσης για τη συγκροέ τηση συλλογικωέ ν οργαέ νων.
28 Αποέ  1-1-2017 τιέθεται σε ισχυέ  το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιέο με το αέ ρθρο 13 καταργειέ  το π.δ

113/2010.
29 Τιέθεται μοέ νο οέ ταν εκ του συμβατικουέ  ποσουέ  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριές ΦΠΑ), προκυέ πτει υποχρεέωση

ονομαστικοποπιέησης των μετοχωέ ν των Α.Ε.
30 Νοέ μοι, ΠΔ και υπουργικεές αποφαέ σεις που εκδιέδονται μεταέ  την εέναρξη της διαδικασιέας συέ ναψης

της  συέ μβασης  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  120  του  ν.  4412/2016,   δεν  αποτελουέ ν  μεέρος  του
εφαρμοστεέου θεσμικουέ  πλαισιέου της.

31 Όταν  προέ κειται  για  συγχρηματοδοτουέ μενο  αποέ  την  Ε.Ε.  εέργο,  τουέ το  να  αναγραέ φεται  στη
Διακηέ ρυξη  και  ειδικοέ τερα  να  αναγραέ φεται  ο  τιέτλος  της  Πραέ ξης  και  του  Επιχειρησιακουέ
Προγραέ μματος στο πλαιέσιο του οποιέου ειέναι ενταγμεένο το δημοπρατουέ μενο εέργο, καθωέ ς και τα
ποσοσταέ  συγχρηματοδοέ τησης της δαπαέ νης του εέργου αποέ  εθνικουέ ς και ενωσιακουέ ς ποέ ρους (με
αναφοραέ  στο  διαρθρωτικοέ  ταμειέο).  Επιέσης,  η  σχετικηέ  συμπληέ ρωση  ακολουθειέ  τη  διακριτηέ
ορολογιέα Συλλογικεές Αποφαέ σεις ( ΣΑ ) εέργων  ηέ  ΚΑΕ, αναέ λογα την πηγηέ  χρηματοδοέ τησης (ΠΔΕ ηέ
Τακτικοέ ς προυϋ πολογισμοέ ς). Για το ζηέ τημα της  αναέ ληψης δαπανωέ ν δημοσιέων επενδυέ σεων,  βλ. και
αέ ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

32 Οι κρατηέ σεις προσαρμοέ ζονται αναέ λογα με τον φορεέα εκτεέλεσης του εέργου.
33  Ή/και η Επιτροπηέ  Διαγωνισμουέ , καταέ  περιέπτωση (πρβλ. αέ ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
34   Πρβλ. ομοιέως προηγουέ μενη υποσημειέωση.
35  Συέ μφωνα με το αέ ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναέ ληψη υποχρεωέ σεων αποέ  τους διαταέ κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακηρυέ ξεις, οι αποφαέ σεις αναέ θεσης και οι συμβαέ σεις που συναέ πτονται για λογαριασμοέ
των  φορεέων  Γενικηέ ς  Κυβεέρνησης  αναφεέρουν  απαραιέτητα  τον  αριθμοέ  και  τη  χρονολογιέα  της



αποέ φασης αναέ ληψης υποχρεέωσης, τον αριθμοέ  καταχωέ ρισηέ ς της στα λογιστικαέ  βιβλιέα του οικειέου
φορεέα, καθωέ ς και τον αριθμοέ  της αποέ φασης εέγκρισης της πολυετουέ ς αναέ ληψης σε περιέπτωση που
η δαπαέ νη εκτειένεται σε περισσοέ τερα του ενοέ ς οικονομικαέ  εέτη.". Επιέσης, συέ μφωνα με το αέ ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιέδιου π.δ : “Διακηρυέ ξεις, οέ που απαιτειέται, και αποφαέ σεις αναέ θεσης που εκδιέδονται
και συμβαέ σεις που συναέ πτονται αποέ  φορειές της Γενικηέ ς Κυβεέρνησης ειέναι αέ κυρες, εφοέ σον δεν εέχει
προηγηθειέ  αυτωέ ν  η  εέκδοση  της  αποέ φασης  αναέ ληψης  υποχρεέωσης  του  αέ ρθρου  2,  παρ.  2  του
παροέ ντος. "Πρβλ.  και  αέ ρθρο  5  του  ως  αέ νω  διαταέ γματος  “Αναέ ληψη  δαπανωέ ν  δημοσιέων
επενδυέ σεων”.

36  Σε περιέπτωση που περιλαμβαέ νονται τυχοέ ν δικαιωέ ματα προαιέρεσης, διαμορφωέ νεται αναλοέγως η 
εκτιμωέ μενη αξιέα της συέ μβασης (προυϋ πολογισμοέ ς δημοπραέ τησης) και το παροέ ν αέ ρθρο (πρβ. αέ ρθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

37 Το  ποσοέ  των  απροέ βλεπτων  δαπανωέ ν  επαναυϋ πολογιέζεται  καταέ  την  υπογραφηέ  της  συέ μβασης,
αναέ λογα με την προσφερθειέσα εέκπτωση, ωέ στε να διατηρειέται η εν λοέγω ποσοστιαιέα αναλογιέα του
9% επιέ  της  δαπαέ νης  εργασιωέ ν  με  ΓΕ&ΟΕ,  συέ μφωνα με  την  παραέ γραφο 3  του  αέ ρθρου  156 ν.
4412/2016. 

38 Πρβλ. αέ ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
39 Μπορειέ  η  εέναρξη της προθεσμιέας  να οριέζεται διαφορετικαέ ,   αν λοέγου χαέ ρη δεν προβλεέπεται η

αέ μεση εέναρξη των εργασιωέ ν (αέ ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
40 Με την επιφυέ λαξη της εποέ μενης υποσημειέωσης.
41  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορειέ  να επιτρεέπουν την υποβοληέ  εναλλακτικωέ ν προσφορωέ ν και στην

περιέπτωση αυτηέ  προσαρμοέ ζεται αντιστοιέχως το 13.4. ( πρβλ αέ ρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).
42  Το ποσοστοέ  της εγγυέ ησης συμμετοχηέ ς δεν μπορειέ να υπερβαιένει το 2% της εκτιμωέ μενης αξιέας της

συέ μβασης, χωριές το Φ.Π.Α., με αναέ λογη στρογγυλοποιέηση (αέ ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαέ φιο πρωέ το
του ν. 4412/2016).

43 Πρβ. αέ ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε  με την περ. 4 του αέ ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).

44 Εφοέ σον συντρεέχει περιέπτωση, καταέ  το αέ ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποέ τε μνημονευέ ονται και οι
απαραιέτητες λεπτομεέρειες. 

45 Συμπληρωέ νεται αν προβλεέπεται ηέ  οέχι η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς.  Συέ μφωνα με την παραέ γραφο 10
εδ. α του αέ ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οέ πως προστεέθηκε με την παρ. 3 του αέ ρθρου 242 του ν.
4072/2012),  στις  περιπτωέ σεις  συγχρηματοδοτουέ μενων  δημοέ σιων  εέργων  στις  διακηρυέ ξεις
υποχρεωτικαέ  περιλαμβαέ νεται  δυνατοέ τητα  χορηέ γησης  προκαταβοληέ ς.  Η  υποχρεέωση  αυτηέ
εξακολουθειέ  να ισχυέ ει και για τα προγραέ μματα της περιοέ δου 2014-2020 δυναέ μει της παρ. 15 του
αέ ρθρου 59 του ν. 4314/2014.

46 Εφοέ σον  προβλεέπεται  προκαταβοληέ  συμπληρωέ νονται  οι  οέ ροι  για  την  εγγυητικηέ  επιστοληέ
προκαταβοληέ ς. Επισημαιένεται οέ τι η εγγυέ ηση καληέ ς εκτεέλεσης καλυέ πτει και την παροχηέ  ισοέ ποσης
προκαταβοληέ ς προς τον αναέ δοχο, χωριές να απαιτειέται η καταέ θεση εγγυέ ησης προκαταβοληέ ς. Στην
περιέπτωση  που  με  την  παρουέ σα  οριέζεται   μεγαλυέ τερο  υέ ψος  προκαταβοληέ ς  (πχ  15%),  αυτηέ
λαμβαέ νεται  με  την  καταέ θεση  αποέ  τον  αναέ δοχο  εγγυέ ησης  προκαταβοληέ ς  που  θα  καλυέ πτει  τη
διαφοραέ  μεταξυέ  του ποσουέ  της εγγυέ ησης καληέ ς εκτεέλεσης και του ποσουέ  της καταβαλλοέ μενης
προκαταβοληέ ς (παρ. 1 δ αέ ρθρου 72 του ν. 4412/2016).

47  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να ζητουέ ν αποέ  τους προσφεέροντες να παραέ σχουν «Εγγυέ ηση καληέ ς
λειτουργιέας»  για  την  αποκαταέ σταση  των  ελαττωμαέ των  που  ανακυέ πτουν  ηέ  των  ζημιωέ ν  που
προκαλουέ νται  αποέ  δυσλειτουργιέα  των  εέργων  καταέ  την  περιέοδο  εγγυέ ησης  καληέ ς  λειτουργιέας,
εφοέ σον  προβλεέπεται  στα  εέγγραφα  της  συέ μβασης.  Το  υέ ψος  της  εγγυέ ησης  καληέ ς  λειτουργιέας
συμπληρωέ νεται  σε συγκεκριμεένο χρηματικοέ  ποσοέ .   Οι  εγγυητικεές  επιστολεές  καληέ ς  λειτουργιέας
περιλαμβαέ νουν  κατ’  ελαέ χιστον  τα  αναφεροέ μενα  στην  παραέ γραφο  15.2  της  παρουέ σας  και
επιπροέ σθετα, τον αριθμοέ  και τον τιέτλο της σχετικηέ ς συέ μβασης.

48 Τα γραμμαέ τια συέ στασης χρηματικηέ ς παρακαταθηέ κης του Ταμειέου Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων,
για  την  παροχηέ  εγγυηέ σεων  συμμετοχηέ ς  και  καληέ ς  εκτεέλεσης  (εγγυοδοτικηέ  παρακαταθηέ κη)
συστηέ νονται συέ μφωνα με την ειδικηέ  νομοθεσιέα που  διεέπει αυτοέ  και ειδικοέ τερα βαέ σει του αέ ρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβριέου  1926/3  Ιανουαριέου  1927  (“Περιέ  συσταέ σεως  και  αποδοέ σεως
παρακαταθηκωέ ν και καταθεέσεων παραέ  τω Ταμειέω Παρακαταθηκωέ ν και Δανειέων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εέγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

49 Πρβλ.  και  τα  ειδικοέ τερα  οριζοέ μενα  στο  αέ ρθρο  4.1.ζ.  της  παρουέ σας,  ως  προς  τις  εγγυηέ σεις
συμμετοχηέ ς.



50  Η  προθεσμιέα  παραλαβηέ ς  των  προσφορωέ ν  καθοριέζεται  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  27  του  ν.
4412/2016 .

51 Προτειένεται οι αναθεέτουσες αρχεές να οριέζουν την ημερομηνιέα ηλεκτρονικηέ ς αποσφραέ γισης των
προσφορωέ ν  μεταέ  την  παρεέλευση  τριωέ ν  εργασιέμων  ημερωέ ν  αποέ  την  καταληκτικηέ  ημερομηνιέα
υποβοληέ ς  των  προσφορωέ ν,  προκειμεένου  να  εέχει  προσκομιστειέ  αποέ  τους  συμμετεέχοντες  και  η
πρωτοέ τυπη  εγγυέ ηση  συμμετοχηέ ς,  συέ μφωνα  με  τα  προβλεποέ μενα  στο  αέ ρθρο  3.5.  περ.  β  της
παρουέ σας.

52 Οριέζεται ο χροέ νος αποέ  την Αναθεέτουσα Αρχηέ  κατ΄ εκτιέμηση των ιδιαιτεροτηέ των της διαδικασιέας.
Για τον καθορισμοέ  του χροέ νου ισχυέ ος της προσφοραέ ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

53  Πρβ. υποσημειέωση για προκηέ ρυξη συέ μβασης στο αέ ρθρο 2.1 της παρουέ σας.
54 Συέ μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αέ ρθρου 377 καθωέ ς και τις παρ. 11 και 12

αέ ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειέ  η υποχρεέωση δημοσιέευσης προκηέ ρυξης συέ μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αέ ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεέχρι την  31/12/2017 σε δυέ ο ημερηέ σιες εφημεριέδες και
στον περιφερειακοέ  και τοπικοέ  τυέ πο μεέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενοέ τητα Δ της εγκυκλιέου με
αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).

55 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτουσες αρχεές δεν μπορουέ ν να καλουέ ν
συγκεκριμεένες ταέ ξεις/ πτυχιέα του ΜΕΕΠ. 

56  Κατ’  αντιστοιχιέα  με  τα  ουσιωέ δη  χαρακτηριστικαέ  του  εέργου  συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  11  της
παρουέ σας (αναφεέρεται η κατηγοριέα ηέ  οι κατηγοριέες στις οποιέες εμπιέπτει το εέργο συέ μφωνα με το
αέ ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοέ τερους οέ ρους του αέ ρθρου 76 ν. 4412/2016).

57  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αέ ρθρου 91 ν. 4412/2016.
58 Πρβλ. αέ ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 6 του ν.

4497/2017. Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτουσες αρχεές πρεέπει να προσαρμοέ ζουν το σχετικοέ  πεδιέο
του  Μεέρους  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  και  ειδικοέ τερα,  αντιέ  της  αναφοραέ ς  σε  “τελεσιέδικη  καταδικαστικηέ
αποέ φαση”,  δεδομεένης  της  ως  αέ νω  νομοθετικηέ ς  μεταβοληέ ς,  να  θεέτουν  τη  φραέ ση  “αμεταέ κλητη
καταδικαστικηέ  αποέ φαση”, η δε σχετικηέ  δηέ λωση του οικονομικουέ  φορεέα στο ΤΕΥΔ αφοραέ  μοέ νο σε
αμεταέ κλητες καταδικαστικεές αποφαέ σεις.

59 Πρβλ.  αέ ρθρο 73 παρ.  1 τελευταιέα  δυέ ο  εδαέ φια του ν.  4412/2016,  οέ πως τροποποιηέ θηκαν με το
αέ ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
60 Πρβ. αέ ρθρο 73 παρ. 2 περιέπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποιέα προστεέθηκε με το αέ ρθρο 39 του ν.
4488/2017.

61  Επισημαιένεται  οέ τι  η  εν  λοέγω  προέ βλεψη  για  παρεέκκλιση  αποέ  τον  υποχρεωτικοέ  αποκλεισμοέ
αποτελειέ  δυνατοέ τητα  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιέπτωση που δεν επιθυμειέ να προβλεέψει τη σχετικηέ  δυνατοέ τητα, η αναθεέτουσα αρχηέ  διαγραέ φει
την  παραέ γραφο αυτηέ .

62 Επισημαιένεται  οέ τι   η  εν  λοέγω  προέ βλεψη  για  παρεέκκλιση  αποέ  τον  υποχρεωτικοέ  αποκλεισμοέ
αποτελειέ  δυνατοέ τητα  της  αναθεέτουσας  αρχηέ ς  (πρβλ.  Άρθρο  73  παρ.  3  του  ν.  4412/2016).  Σε
περιέπτωση που δεν επιθυμειέ να προβλεέψει τη σχετικηέ  δυνατοέ τητα, η αναθεέτουσα αρχηέ  διαγραέ φει
την παραέ γραφο  αυτηέ .

63  Οι λοέγοι της παραγραέ φου 22.Α.4.  αποτελουέ ν  δυνητικουέ ς  λοέγους αποκλεισμουέ  συέ μφωνα με το
αέ ρθρο 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Καταέ  συνεέπεια,  η αναθεέτουσα αρχηέ  δυέ ναται  να επιλεέξει  εέναν,
περισσοέ τερους, οέ λους ηέ  ενδεχομεένως και κανεέναν αποέ  τους λοέγους αποκλεισμουέ  συνεκτιμωέ ντας
τα  ιδιαιέτερα  χαρακτηριστικαέ  της  υποέ  αναέ θεση  συέ μβασης  (εκτιμωέ μενη  αξιέα  αυτηέ ς,  ειδικεές
περισταέ σεις κλπ), με σχετικηέ  προέ βλεψη στο παροέ ν σημειέο της διακηέ ρυξης. 

64  Σημειωέ νεται  οέ τι  ο  ανωτεέρω  εθνικοέ ς  λοέγος  αποκλεισμουέ  τιέθεται  στη  διακηέ ρυξη  μοέ νο  για
συμβαέ σεις εέργων προυϋ πολογισμουέ  εκτιμωέ μενης αξιέας ανωέ τερης του 1.000.000,00 ευρωέ   και στην
περιέπτωση αυτηέ  συμπληρωέ νεται στο Μεέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ 

65  Πρβλ. αέ ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποιέα προστεέθηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 

66  Υπενθυμιέζεται οέ τι  αναφοραέ  στην παραέ γραφο 22.Α.4 θα γιένει μοέ νο στην περιέπτωση που η 
Αναθεέτουσα Αρχηέ  επιλεέξει καέ ποιον αποέ  τους δυνητικουέ ς λοέγους αποκλεισμουέ .

67  Επισημαιένεται οέ τι οέ λα τα κριτηέ ρια ποιοτικηέ ς επιλογηέ ς, πλην της καταλληλοέ τητας για την αέ σκηση
επαγγελματικηέ ς δραστηριοέ τητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοέ  με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειέναι προαιρετικαέ  για την αναθεέτουσα αρχηέ  και πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογα με το
αντικειέμενο της συέ μβασης (αέ ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καέ θε περιέπτωση, πρεέπει να



διαμορφωέ νονται  καταέ  τροέ πο,  ωέ στε  να  μην  περιοριέζεται  δυσαναέ λογα  η  συμμετοχηέ  των
ενδιαφεροέ μενων οικονομικωέ ν φορεέων στους διαγωνισμουέ ς. Καταέ  το σταέ διο του προσδιορισμουέ
των  κριτηριέων  καταλληλοέ τητας  των  υποψηφιέων,  ειέναι  αναγκαιέο  να  τηρουέ νται  αποέ  τις
αναθεέτουσες  αρχεές,  οι  θεμελιωέ δεις  ενωσιακεές  αρχεές,  ιδιέως  η  αρχηέ  της  ιέσης  μεταχειέρισης  των
συμμετεχοέ ντων, της αποφυγηέ ς των διακριέσεων, της διαφαέ νειας και της αναέ πτυξης του ελευέ θερου
ανταγωνισμουέ .  Τα  κριτηέ ρια  επιλογηέ ς  του αέ ρθρου  22.Β  –  22.Ε  εξεταέ ζονται  καταέ  τη  διαδικασιέα
ελεέγχου της καταλληλοέ τητας του προσφεέροντος να εκτελεέσει τη συέ μβαση (κριτηέ ρια “on/off”). 

68  Επισημαιένεται οέ τι οι αναθεέτουσες αρχεές δεν μπορουέ ν να καλουέ ν συγκεκριμεένες ταέ ξεις/ πτυχιέα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αέ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οέ πως ισχυέ ουν δυναέ μει του αέ ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
εέως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοέ  με το αέ ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
αέ ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οέ πως αντικατασταέ θηκε με το αέ ρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).

69  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να επιβαέ λλουν απαιτηέ σεις που να διασφαλιέζουν οέ τι οι οικονομικοιέ
φορειές διαθεέτουν την αναγκαιέα οικονομικηέ  και χρηματοδοτικηέ  ικανοέ τητα για την εκτεέλεση της
συέ μβασης. Όλες οι απαιτηέ σεις πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογες με το αντικειέμενο της
συέ μβασης (πρβ. αέ ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιέο εδαέ φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοέγω
απαιτηέ σεις καθοριέζονται περιγραφικαέ  στο παροέ ν σημειέο, χωριές παραπομπηέ  σε ταέ ξεις/πτυχιέα του
ΜΕΕΠ. Σε καέ θε περιέπτωση και μεέχρι την καταέ ργηση των αέ ρθρων 80 εέως 110 του ν. 3669/2008 και
την εέναρξη ισχυέ ος του π.δ. του αέ ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαιένεται οέ τι, εφοέ σον η
αναθεέτουσα αρχηέ  επιλεέξει την παραπομπηέ  σε ταέ ξεις/πτυχιέα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοέ
των  απαιτηέ σεων  για  τις  εγγεγραμμεένες  στο  ΜΕΕΠ  εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις,  πρεέπει  να
περιγραέ ψει  αναλυτικαέ  τις  αντιέστοιχες  απαιτηέ σεις  και  για  τις  αλλοδαπεές  εργοληπτικεές
επιχειρηέ σεις.

70  Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να επιβαέ λλουν απαιτηέ σεις που να διασφαλιέζουν οέ τι οι οικονομικοιέ
φορειές  διαθεέτουν  την  αναγκαιέα  τεχνικηέ  και  επαγγελματικηέ  ικανοέ τητα  για  την  εκτεέλεση  της
συέ μβασης. Όλες οι απαιτηέ σεις πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογες με το αντικειέμενο της
συέ μβασης (πρβ. αέ ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιέο εδαέ φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοέγω
απαιτηέ σεις  καταρχαέ ς  καθοριέζονται  περιγραφικαέ  στο  παροέ ν  σημειέο,  χωριές  παραπομπηέ  σε
ταέ ξεις/πτυχιέα  του  ΜΕΕΠ  ηέ  βαθμιέδες/κατηγοριέες  του  ΜΕΚ.  Σε  καέ θε  περιέπτωση  και  μεέχρι  την
καταέ ργηση των αέ ρθρων 80 εέως 110 του ν. 3669/2008 και την εέναρξη ισχυέ ος του π.δ. του αέ ρθρου
118  παρ.  20  του  ν.  4472/2017,  επισημαιένεται  οέ τι,   εφοέ σον  η  αναθεέτουσα  αρχηέ  επιλεέξει  την
παραπομπηέ  σε ταέ ξεις/πτυχιέα του ΜΕΕΠ ηέ  βαθμιέδες/κατηγοριέες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοέ
των απαιτηέ σεων για τις  εγγεγραμμεένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις  (πχ.  στελεέχωση),
πρεέπει να περιγραέ ψει αναλυτικαέ  τις αντιέστοιχες απαιτηέ σεις και για τις αλλοδαπεές εργοληπτικεές
επιχειρηέ σεις. 

71 Προαιρετικηέ  επιλογηέ :  Η παρ. 22.Ε τιέθεται καταέ  διακριτικηέ  ευχεέρεια της αναθεέτουσας αρχηέ ς και
συμπληρωέ νεται συέ μφωνα με το αέ ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαιένεται οέ τι οέ λες οι απαιτηέ σεις
πρεέπει να σχετιέζονται και να ειέναι αναέ λογες με το αντικειέμενο της συέ μβασης (αέ ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

72  Το εδαέ φιο αυτοέ  προστιέθεται καταέ  την κριέση της αναθεέτουσας αρχηέ ς συέ μφωνα με το αέ ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αέ λλως διαγραέ φεται.

73  Προαιρετικηέ  επιλογηέ . Συέ μφωνα  με  το  αέ ρθρο  78  παρ.  2  του  ν.  4412/2016,  στην  περιέπτωση
συμβαέ σεων εέργων οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να απαιτουέ ν την εκτεέλεση ορισμεένων κριέσιμων
καθηκοέ ντων απευθειέας  αποέ  τον ιέδιο  τον  προσφεέροντα (  προαιρετικηέ  σημειέωση του ανωτεέρω
εδαφιέου).

74 Ως προς τον τροέ πο υποβοληέ ς  των αποδεικτικωέ ν μεέσων του παροέ ντος αέ ρθρου, τα οποιέα εέχουν
συνταχθειέ/ παραχθειέ  αποέ  τους ιέδιους τους οικονομικουέ ς φορειές πρβλ. αέ ρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

75  Επισημαιένεται οέ τι η ανωτεέρω δυνατοέ τητα εναποέ κειται στη διακριτικηέ  ευχεέρεια του οικονομικουέ
φορεέα. Εξακολουθειέ  να υφιέσταται η δυνατοέ τητα να υπογραέ φεται το ΤΕΥΔ αποέ  το συέ νολο των
φυσικωέ ν προσωέ πων που αναφεέρονται στα τελευταιέα δυέ ο εδαέ φια του αέ ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016, οέ πως τροποποιηέ θηκαν με το αέ ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

76  Πρβλ. αέ ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιέο προστεέθηκε με το αέ ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
77  Η  υποχρεωτικηέ  αντικαταέ σταση  του  τριέτου,  ως  προς  την  παρ.  4,  εναποέ κειται  στη  διακριτικηέ

ευχεέρεια της αναθεέτουσας αρχηέ ς, εφοέ σον δε δεν την επιθυμειέ, απαλειέφεται η αναφοραέ  στην παρ. 4
στο παροέ ν σημειέο. Πρβλ. αέ ρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016.



78  Εφισταέ ται  η  προσοχηέ  των  αναθετουσωέ ν  αρχωέ ν  στο  οέ τι  πρεέπει  να  ζητειέται  η  προσκοέ μιση
δικαιολογητικωέ ν προς αποέ δειξη  μοέ νο των λοέγων αποκλεισμουέ  και των κριτηριέων επιλογηέ ς που
εέχουν τεθειέ στην παρουέ σα διακηέ ρυξη. Επισημαιένεται, περαιτεέρω, οέ τι, η αναθεέτουσα αρχηέ  δυέ ναται,
καταέ  το αρ. 79 παρ. 5 του ν.  4412/2016,  να ζητειέ  αποέ  προσφεέροντες,  σε οποιοδηέ ποτε χρονικοέ
σημειέο καταέ  τη διαέ ρκεια της διαδικασιέας,  να υποβαέ λλουν οέ λα ηέ  ορισμεένα δικαιολογητικαέ ,  οέ ταν
αυτοέ  απαιτειέται για την ορθηέ  διεξαγωγηέ  της διαδικασιέας.

79  Συέ μφωνα με το αέ ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιέο εδαέ φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοέ ς φορεέας
ειέναι Έλληνας πολιέτης ηέ  εέχει την εγκαταέ στασηέ  του στην Ελλαέ δα, οι υποχρεωέ σεις του που αφορουέ ν
τις  εισφορεές  κοινωνικηέ ς  ασφαέ λισης  καλυέ πτουν  τοέ σο  την  κυέ ρια  οέ σο  και  την  επικουρικηέ
ασφαέ λιση." 

80  Λαμβανομεένου υποέ ψη του συέ ντομου, σε πολλεές περιπτωέ σεις, χροέ νου ισχυέ ος των πιστοποιητικωέ ν
φορολογικηέ ς  ενημεροέ τητας,  οι  οικονομικοιέ  φορειές  μεριμνουέ ν  να  αποκτουέ ς  εγκαιέρως
πιστοποιητικαέ  που  να  καλυέ πτουν  και  τον  χροέ νο  υποβοληέ ς  της  προσφοραέ ς,  συέ μφωνα  με  τα
ειδικοέ τερα οριζοέ μενα στο αέ ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεένου να τα υποβαέ λουν, εφοέ σον
αναδειχθουέ ν προσωρινοιέ αναέ δοχοι. Τα εν λοέγω πιστοποιητικαέ  υποβαέ λλονται μαζιέ με τα υποέ λοιπα
αποδεικτικαέ  μεέσα του αέ ρθρου 23 αποέ  τον προσωρινοέ  αναέ δοχο μεέσω της λειτουργικοέ τητας της
«Επικοινωνιέας» του υποσυστηέ ματος.

81  Οι  υπευέ θυνες  δηλωέ σεις  του  παροέ ντος  τευέ χους  φεέρουν  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ
υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  που  υποστηριέζεται  αποέ  εγκεκριμεένο
πιστοποιητικοέ  (Πρβλ. αέ ρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

82  Πρβλ. ομοιέως  ως αέ νω υποσημειέωση για τα πιστοποιητικαέ  φορολογικηέ ς ενημεροέ τητας
83  Εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ  την επιλεέξει ως λοέγο αποκλεισμουέ .
84  Με  εκτυέ πωση  της  καρτεέλας  “Στοιχειέα  Μητρωέ ου/  Επιχειέρησης”,  οέ πως  αυταέ  εμφανιέζονται  στο

taxisnet.
85  Εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ  τις επιλεέξει, οέ λες ηέ  καέ ποια/ες εξ αυτωέ ν, ως λοέγους αποκλεισμουέ .
86  Επισημαιένεται οέ τι η αναθεέτουσα αρχηέ ,  εφοέ σον μπορεέσει να αποδειέξει,  με καταέ λληλα μεέσα, οέ τι

συντρεέχει καέ ποια αποέ  τις περιπτωέ σεις αυτεές, αποκλειέει οποιονδηέ ποτε οικονομικοέ  φορεέα αποέ  τη
συμμετοχηέ  στη διαδικασιέα συέ ναψης της δημοέ σιας συέ μβασης. 

87 Εφοέ σον η αναθεέτουσα αρχηέ  την επιλεέξει ως λοέγο αποκλεισμουέ .
88 Η υποχρεέωση προσκοέ μισης δικαιολογητικωέ ν ονομαστικοποιέησης μετοχωέ ν, εφοέ σον προέ κειται για

συμβαέ σεις εκτιμωέ μενης αξιέας αέ νω του 1.000.000,00 ευρωέ , αφοραέ  μοέ νο στις  ανωέ νυμες εταιρειέες
που λαμβαέ νουν μεέρος στο διαγωνισμοέ ,  ειέτε  προέ κειται  για μεμονωμεένους υποψηέ φιους,  ειέτε  για
μεέλη  ενωέ σεων  Εξαιρουέ νται  της  υποχρεέωσης  αυτηέ ς  οι  εταιρειέες  που  ειέναι  εισηγμεένες  στο
Χρηματιστηέ ριο της χωέ ρας εγκαταέ στασηέ ς τους και υποβαέ λλουν περιέ τουέ του υπευέ θυνη δηέ λωση του
νομιέμου εκπροσωέ που τους.

89  Εφοέ σον συντρεέχει περιέπτωση λοέγω του προυϋ πολογισμουέ  της συέ μβασης, πρεέπει να προβλεέπεται
και η δυνατοέ τητα συμμετοχηέ ς επιχειρηέ σεων  εγγεγραμμεένων στα Νομαρχιακαέ  Μητρωέ α (βλεέπετε
αέ ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περιέπτωση αυτηέ  να τιέθεται η αντιέστοιχη προέ βλεψη.

90   Πρβλ. αέ ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οέ πως ισχυέ ουν δυναέ μει του αέ ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εέως δ' του ν. 
4472/2017, σε συνδυασμοέ  με το αέ ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016

91   Πρβλ. ομοιέως προηγουέ μενη υποσημειέωση
92 Εφοέ σον εέχει αναφερθειέ σχετικηέ  απαιέτηση στο αέ ρθρο 22.Ε συμπληρωέ νεται αναλοέγως συέ μφωνα με

το αέ ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
93  Συέ μφωνα  με  τη  διαέ ταξη  του  αέ ρθρου  20  παρ.  5  του  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετοχηέ  σε

διαγωνισμουέ ς  δημοσιέων εέργων χορηγειέται  σε  καέ θε  εργοληπτικηέ  επιχειέρηση  εγγεγραμμεένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροέ τητα πτυχιέου», η οποιέα, σε συνδυασμοέ  με τη βεβαιέωση εγγραφηέ ς που εκδιέδεται
αποέ  την  υπηρεσιέα  τηέ ρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ., συνισταέ  «επιέσημο  καταέ λογο αναγνωρισμεένων
εργοληπτωέ ν»  [...] και  απαλλαέ σσει  τις  εργοληπτικεές  επιχειρηέ σεις  αποέ  την  υποχρεέωση  να
καταθεέτουν τα επιμεέρους δικαιολογητικαέ  στους  διαγωνισμουέ ς.”  Επισημαιένεται οέ τι, συέ μφωνα με
το αέ ρθρο 22 ( Τροποποιηέ σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωέ το
εδαέ φιο της περιέπτωσης 31 της παραγραέ φου 1 του αέ ρθρου 377 αντικαθιέσταται ως εξηέ ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των αέ ρθρων 80 εέως 110, τα οποιέα παραμεένουν σε ισχυέ  μεέχρι την
εέκδοση του προεδρικουέ  διαταέ γματος του αέ ρθρου 83, των παραγραέ φων 4 και 5 του αέ ρθρου 20 και
της παραγραέ φου 1 α του αέ ρθρου 176».

94 Στην  περιέπτωση  οέ μως που  η  Ενημεροέ τητα  Πτυχιέου  δεν  καλυέ πτει  τις  εισφορεές  επικουρικηέ ς



ασφαέ λισης, τα σχετικαέ  δικαιολογητικαέ  υποβαέ λλονται ξεχωρισταέ .
95 Μοέ νο στην περιέπτωση που εέχει επιλεγειέ αποέ  την αναθεέτουσα αρχηέ  ως λοέγος αποκλεισμουέ .
96  Επισημαιένεται  οέ τι  ο  οικονομικοέ ς  φορεέας  παραέ γει  αποέ  το υποσυέ στημα το ηλεκτρονικοέ  αρχειέο

«εκτυπωέ σεις»  των Δικαιολογητικωέ ν  Συμμετοχηέ ς  σε  μορφηέ  αρχειέου  Portable  Document  Format
(PDF),  το  οποιέο  υπογραέ φεται  με  εγκεκριμεένη  προηγμεένη  ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  ηέ  προηγμεένη
ηλεκτρονικηέ  υπογραφηέ  με  χρηέ ση  εγκεκριμεένων  πιστοποιητικωέ ν  και  επισυναέ πτεται  στον
(υπο)φακεέλο της προσφοραέ ς «Δικαιολογητικαέ  Συμμετοχηέ ς» (Πρβλ αέ ρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

97 Οι αναθεέτουσες αρχεές μπορουέ ν να προβλεέπουν στα εέγγραφα της συέ μβασης οέ τι, κατοέ πιν αιτηέ ματος
του υπεργολαέ βου και εφοέ σον η φυέ ση της συέ μβασης το επιτρεέπει, η αναθεέτουσα αρχηέ  καταβαέ λλει
απευθειέας στον υπεργολαέ βο την αμοιβηέ  του για την εκτεέλεση προμηέ θειας,  υπηρεσιέας ηέ  εέργου,
δυναέ μει  συέ μβασης  υπεργολαβιέας  με  τον  αναέ δοχο.  Στην  περιέπτωση  αυτηέ ,  στα  εέγγραφα  της
συέ μβασης καθοριέζονται τα ειδικοέ τερα μεέτρα ηέ  οι μηχανισμοιέ που επιτρεέπουν στον κυέ ριο αναέ δοχο
να εγειέρει αντιρρηέ σεις ως προς αδικαιολοέγητες πληρωμεές, καθωέ ς και οι ρυθμιέσεις που αφορουέ ν
αυτοέ ν τον τροέ πο πληρωμηέ ς.  Στην περιέπτωση αυτηέ  δεν αιέρεται η ευθυέ νη του κυέ ριου αναδοέχου.
Συμπληρωέ νεται αναλοέγως. 

98 Εφοέ σον  στη  Διακηέ ρυξη  τιέθενται  επιπλεέον  οέ ροι  τεχνικηέ ς  ικανοέ τητας,  αναφεέρεται  η  σχετικηέ
αποέ φαση του Υπουργουέ  Υποδομωέ ν και Μεταφορωέ ν, οέ πως απαιτειέται αποέ  το αέ ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ηέ  η αντιέστοιχη αποέ φαση του αέ ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016  για επιπλεέον
οέ ρους τεχνικηέ ς και οικονομικηέ ς ικανοέ τητας.



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: [ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2132023618, 625, 617, 613]
- 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):  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ [45262640-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC003903206]
- 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. 61/2017

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

α) [……]

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

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

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

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

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

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

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

[……]
[……]

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν20:

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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις25

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

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα27;

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν είναι  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:ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, με Α.Μ. 61/2017.

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. 
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Αρ.Πρωτ.: 20363/26-10-18

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:  «Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις
για  ενσωμάτωση  υπόγειων  συστημάτων  διαχωρισμού  και  αποκομιδής  απορριμμάτων»,  με
προϋπολογισμό  2.362.903,23€ (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ,  απρόβλεπτα,  απολογιστικά  και
αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. 567.096,77€, δηλαδή συνολικά 2.930.000,00ΕΥΡΩ.

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:  Δευτέρα 19 Νοεμβρίου  2018 (19-11-18)  και
ώρα 13:55.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί:  α)ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.Ε.Π.,  εφόσον  ανήκουν  στην  A2 και  άνω  τάξη  για  έργα  κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και  3η  και  άνω τάξη για  έργα  κατηγορίας  Η/Μ και  Α1 και  άνω τάξη  για  έργα
κατηγορίας  ΠΡΑΣΙΝΟΥ,  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  σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα
οκτώ ευρώ (47.258,00€).

6.  Χρηματοδότηση  του  έργου  γίνεται  από  τους  ίδιους  πόρους  της  Περιφέρειας  Αττικής  (ΚΑΕ
9779.03.155 του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής) (Κ.Α. 62.6277.0004 του Π/Υ του Δήμου)

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

Αγιοι Ανάργυροι, 26-10-2018
η Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού με γνώμονα τις νέες εξελίξεις και θεσμικές ρυθμίσεις για
την  προώθηση  καινοτόμων  δράσεων  διαχείρισης  οικιακών  απορριμμάτων,  την  ανακύκλωση  και
ενεργειακή εκμετάλλευση των αστικών απορριμμάτων, τη δημιουργία / διαμόρφωση νέων ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και την
αναβάθμιση του αστικού τοπίου και τέλος την εξοικονόμηση πόρων, προχώρησε στη σύνταξη της
μελέτης  για  το  έργο:  «Παρεμβάσεις  ανάπλασης  κοινόχρηστων  χώρων  και  διαμορφώσεις  για
ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων».

Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων με παρεμβάσεις ανακατασκευής στην
έκταση  που  απαιτείται  και  συντήρησης  εγκαταστάσεων,  π.χ.  ανακατασκευή  πεζοδρομίων,
δαπεδοστρώσεων  πλατειών,  πεζόδρομων,  δρόμων  κ.λ.π.,  ενίσχυση  πρασίνου,  αντικατάσταση  ή
συντήρηση αστικού εξοπλισμού κ.λ.π.,  με βασική επιδίωξη την αισθητική επαναφορά των χώρων
αυτών  με  κάποια  φυσική  ισορροπία  (κατά  το  μέτρο  του  δυνατού)  που  θα  ταιριάζει  στα
χαρακτηριστικά του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλη αξιοποίηση τους σε χώρους
αναψυχής και όχι άγονους χώρους για το Δήμο. 

Η δεύτερη λειτουργική ενότητα των αναπλάσεων περιλαμβάνει  την εγκατάσταση αρχικά είκοσι
τεσσάρων (24)  συστημάτων  βυθιζόμενων  κάδων  στις  θέσεις  παρέμβασης  στις  δύο  Δημοτικές
Κοινοτήτες,  με  στόχο  τη  σταδιακή  υπογειοποίηση  των  κάδων  συλλογής  και  διαχωρισμού
απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου.

Η  παρουσία  των  υπέργειων  κάδων  αλλοιώνει  τον  χαρακτήρα  της  πόλης,  δημιουργεί  εστίες
ακαθαρσιών  και  δυσοσμίας  επιβαρύνοντας  τη  δημόσια  υγιεινή,  σε  κεντρικά  σημεία  λειτουργεί
αρνητικά  στην  εμπορική  δραστηριότητα  και  απαιτεί  αυξημένη  δαπάνη  για  την  αποκομιδή  των
αστικών απορριμμάτων.

Οι  κάδοι  συλλογής  που θα  τοποθετηθούν  θα  είναι  οικολογικά  βυθιζόμενα συστήματα κάθετης
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων, με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, θα εναρμονίζονται
πλήρως με την υπάρχουσα διαμόρφωση, θα είναι σύγχρονοι, καλαίσθητοι και λειτουργικοί. Θα είναι
κατασκευασμένοι από υλικά ανθεκτικά σε βανδαλισμούς και κακοποιήσεις.

Όλες οι λειτουργίες των εξωτερικών στελεχών του συστήματος για την συλλογή ανακυκλώσιμων
και σύμμεικτων απορριμμάτων θα είναι προσιτές για τους χρήστες και τα υλικά θα συσσωρεύονται
στους υπόγειους κάδους μέσω των στελεχών με πολύ μικρές διαστάσεις που θα βρίσκονται πάνω από
το  έδαφος,  στο  επίπεδο  του  πεζοδρομίου/δρόμου.  Ο  παραπάνω  σχεδιασμός  δημιουργεί  έναν
συνδυασμό αισθητικής και περιβαλλοντικής προστασίας. 

Το ύψος των στελεχών που θα είναι εμφανή και θα χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης θα είναι ιδανικό
για άτομα με  ειδικές  ανάγκες,  ηλικιωμένους  και  παιδιά και  δεν  θα  δημιουργεί  προβλήματα στην
κυκλοφορία. Της τοποθέτησης του βυθιζόμενου συστήματος θα προηγούνται εργασίες διαμόρφωσης
του ειδικά απαιτούμενου χώρου και θα ολοκληρώνεται με την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής
στην περιβάλλουσα τελική επιφάνεια της δαπεδόστρωσης (πλατεία, πεζοδρόμιο, οδόστρωμα κ.λ.π.).

Τέλος η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα συστήματα βυθιζόμενων κάδων, δεν θα απαιτεί
καμιά μετατροπή στα απορριμματοφόρα του Δήμου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα με τα
συστήματα αυτά και οι υπάρχοντες κοινοί τροχήλατοι κάδοι.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί:
A. Στα ποιοτικά  στοιχεία  των προτεινόμενων  υλικών,  του εξοπλισμού και  στην αισθητική  τους.

Κριτήρια επιλογής είναι:
 Η μορφή ώστε να εκφράζεται  η λειτουργία,  να υποδηλώνεται  η χρήση και  να βελτιώνεται  η

αισθητική
 Η ποιότητα
 Η αντοχή στη φυσική ή ηθελημένη φθορά
 Η ευκολία στη συντήρηση
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 Η  λειτουργικότητα  ώστε  να  εξυπηρετούνται  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  οι  εκάστοτε
απαιτήσεις

 Η ευελιξία
 Η οικονομία
 Ο βαθμός προστασίας από τον κίνδυνο ατυχημάτων
 Η εναρμόνιση των υλικών μεταξύ τους.
B. Στην  ανάγκη  εξεύρεσης  ειδικών  τρόπων και  μεθόδων  κατασκευής  για  την  εξυπηρέτηση  των

δραστηριοτήτων  που  προορίζονται  καθώς,  και  στην  εξεύρεση  ανθεκτικότερων  και  ευέλικτων
συστημάτων για την εξασφάλιση της επισκεψιμότητας, χωρίς την πρόκληση καταστροφών και
της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

C. Στην προσαρμογή των όποιων κατασκευών στην υφιστάμενη κατάσταση, εις τρόπον ώστε να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων κ.λ.π.

D. Στον σχεδιασμό των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων με στόχο τη λειτουργικότητα, την
οικονομική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

E. Στην ασφάλεια εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργασιών και  της  λειτουργίας  του συστήματος.
Βασικό στοιχείο είναι η λήψη μέτρων ασφάλειας για τους περίοικους για την αποφυγή πρόκλησης
ατυχήματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρακάτω γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των επιμέρους εργασιών ανά θέση παρέμβασης οι
οποίες πρέπει να εκτελεστούν από τον ανάδοχο, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και είναι απαραίτητη για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του
έργου.

Ο ανάδοχος 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. 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.

(Α) Δ.Κ.  Αγίων  Αναργύρων 

1. Πλατεία ΚοκκινόπουλουΠλατεία Κοκκινόπουλου

Θα γίνει ανακατασκευή δαπεδοστρώσεων σε αρκετά τμήματα της πλατείας, ως εξής:

Τμήμα  1:  Θα  γίνει  πλήρης  ανακατασκευή  της  δαπεδόστρωσης  από  πλάκες  “Καρύστου”,  με
δημιουργία  παρτεριού  ακτίνας  2.00μ  γύρω  από  το  κεντρικό  δένδρο  του  τμήματος,  ώστε  να
αποφευχθούν τα προβλήματα υπερύψωσης από τις ρίζες του. Ο εγκιβωτισμός του παρτεριού θα γίνει
με κατασκευή χαμηλού τοιχείου από ωπλισμένο σκυρόδεμα, ελεύθερου ύψους πάνω από την τελική
στάθμη του δαπέδου 25εκ, σύμφωνα με την κατασκευαστική λεπτομέρεια.

Τμήμα 2: Θα γίνει  ανακατασκευή  των πεζοδρομίων  με  ενσωμάτωση όδευσης τυφλών,  πέριξ  του
τμήματος  της  πλατείας  επί  των  οδών  Λυκούργου,  Σπάρτης  και  Ν.Πλαστήρα  και  στο  τμήμα  του
πεζοδρομίου από την οδό Σπάρτης έως την είσοδο του 6ου Δημ.Σχολείου. Στις θέσεις των δένδρων θα
γίνει διεύρυνση των παρτεριών για την αποφυγή προβλημάτων από το ριζικό τους σύστημα, τα οποία
θα οριοθετούνται και θα εγκιβωτίζονται με πρόχυτα κράσπεδα οδοποιίας, συνεπίπεδα με την υπόλοιπη
διάστρωση.  Επίσης  στις  θέσεις  εισόδου  στην  πλατεία  θα  δημιουργηθούν  κεκλιμένα  επίπεδα
πρόσβασης (ράμπες α.μ.ε.α.), σύμφωνα με την κατασκευαστική λεπτομέρεια. 

Τμήμα 3: Το τμήμα της οδού Λυκούργου από την οδό Σπάρτης έως και την είσοδο του σχολείου θα
ανακατασκευαστεί και θα στρωθεί με κυβόλιθους. Σε διάφορες θέσεις της επίστρωσης των κυβόλιθων
θα ενσωματωθούν διαμορφώσεις σχεδίων, σύμφωνα με τις ενδεικτικές λεπτομέρειες στα σχέδια της
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μελέτης  και  τις  υποδείξεις  της  Υπηρεσίας.  Στο  τέρμα  της  επίστρωσης  αυτής  και  στη  γραμμή
οριοθέτησης με την υπάρχουσα πλακόστρωση θα τοποθετηθούν περιζώματα μαρμάρου,  χρώματος
λευκού και πλάτους 20εκ. 

Τμήμα 4: Θα γίνει αντικατάσταση της πλακόστρωσης με έγχρωμες πλάκες σε σχηματισμούς με την
εναλλαγή των χρωμάτων. Επίσης στα κατά μήκος του διαδρόμου λιθόκτιστα τοιχεία, πλάτους 60εκ.,
θα γίνει αντικατάσταση της τσιμεντοκονίας στη στέψη τους μετά των απαραίτητων επισκευών στις
θέσεις όπου χρειάζεται. Η τσιμεντοκονία της στέψης θα διαμορφωθεί με ρύσεις (σαμαράκι) για την
απορροή ομβρίων, με μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά μη συρρικνούμενα κονιάματα, σύμφωνα
με την ΕΛΟΤ Τ.Π. 1501-14-01-04-00.

Τμήματα 5: Στις δύο αυτές περιοχές το πλακόστρωτο παρουσιάζει βλάβες με καθιζήσεις, οπότε θα
πραγματοποιηθεί πλήρης ανακατασκευή τους μετά της υπόβασης του σκυροδέματος. Οι πλάκες που
θα επιστρωθούν θα είναι σχεδίου “χελώνας”, χρώματος λευκού και κόκκινου, στον σχηματισμό των
υπαρχουσών. 

Τμήμα   6  : Στην περιοχή αυτή η δαπεδόστρωση του δρόμου παρουσιάζει έντονες βλάβες με καθιζήσεις,
λόγω του ριζικού συστήματος των δένδρων. Θα γίνει διεύρυνση πλάτους 1.20μ του τμήματος του
παρτεριού από την είσοδο του 4ου Νηπιαγωγείου έως την οδό Ψαρών. Η υπόλοιπη δαπεδόστρωση της
περιοχής αυτής, καθώς και το πεζοδρόμιο επί της οδού Ψαρών θα ανακατασκευαστούν πλήρως. Η
οριοθέτηση του παρτεριού θα γίνει με κράσπεδο οδοποιίας, ενώ οι πλάκες που θα επιστρωθούν θα
είναι σχεδίου “χελώνας”,  χρώματος λευκού και κόκκινου, στον σχηματισμό των υπαρχουσών. Στο
πεζοδρόμιο επί της οδού Ψαρών θα δημιουργηθούν κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης στις θέσεις εισόδου
στην πλατεία.

Τμήμα    7  :  Στην  περιοχή  αυτή  θα  τοποθετηθεί  διπλό  σύστημα  βυθιζόμενων  κάδων  και  θα  γίνει
ανακατασκευή  της  επίστρωσης  των  κυβολίθων  γιατί  παρουσιάζουν  φθορές  και  καθιζήσεις.  Στην
οριογραμμή της νέας επίστρωσης με την υπάρχουσα θα τοποθετηθεί περίζωμα από λευκό μάρμαρο
πλάτους  20εκ.  Επίσης  θα  γίνει  πλήρης  ανακατασκευή  του  ρείθρου,  πλάτους  1,50μ  και  μήκους
~20.00μ, στην είσοδο του πεζόδρομου της Κεφαλληνίας από την Ν.Πλαστήρα.

Ολη η πλατεία: Θα γίνει ενίσχυση πρασίνου με φύτευση τριάντα (30) δένδρων κατηγορίας Δ7, αφού
προηγηθεί βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί), ανανέωση κόμης μεγάλων δένδρων και καθαρισμός όλων των χώρων των φυτών, δηλαδή
συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από
τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Θα γίνει συντήρηση των 30 καθιστικών πάγκων που υπάρχουν με βαφή και αντικατάσταση ξυλείας
όπου χρειάζεται, ενώ θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) νέα παγκάκια στο κεντρικό κυκλικό τμήμα της
πλατείας. Επίσης θα γίνουν μεμονωμένες αντικαταστάσεις σπασμένων πλακών/μαρμάρων σε όλη την
έκταση της πλατείας. Τέλος θα χρωματιστούν όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος που παρουσιάζουν
ελεύθερο  ύψος  πάνω  από  την  δαπεδόστρωση  από  30εκ  και  άνω,  αφού  προηγηθεί  απόξεση  και
αποκατάσταση των επιφανειών έτοιμων προς βαφή.

2. Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου  (Μυκονιάτικα)

Ο ευρύτερος κοινόχρηστος χώρος εκατέρωθεν του Ιερού Ναού, από την οδό Μαυρογένους όσο και
από την Βασ.Κων/νου, θα ανακατασκευατεί. με διάστρωση κυβολίθων διαφόρων ειδών και σχεδίων
και εναλλασσόμενων διατάξεων ανά τμήματα, σύμφωνα με τις ενδεικτικές λεπτομέρειες στα σχέδια
της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων στις εισόδους του
από τις δύο οδούς.

Επίσης θα τοποθετηθεί ένα σύστημα βυθιζόμενων κάδων επί της οδού Μαυρογένους αφού καθαιρεθεί
ο υπόγειος κάδος που λειτουργεί πλέον ως γλάστρα και ένα σύστημα βυθιζόμενων κάδων επί της οδού
Β.Κων/νου και Αγ.Δημητρίου, εντός του παρτεριού, με τις απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των
συστημάτων και της πλήρους αποκατάστασης της περιοχής παρέμβασης.
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3. Αλ.Παπάγου (από Αγ.Αναργύρων έως Σύρου)

Η παρέμβαση θα γίνει στο μισό τμήμα της οδού κατά μήκος της περίφραξης των δύο σχολείων (1ο
Δ.Σ. και 1ο ΓΕ.Λ.). Θα γίνει αποξήλωση των λευκών πλακών, ενώ θα διατηρηθούν τα τμήματα των
βοτσαλόπλακων.  Η  υπόλοιπη  επιφάνεια  θα  διαστρωθεί  εκ  νέου  με  πλάκες  μωσαϊκού  σχεδίου  –
καλντερίμι,  τριμμένες,  σε αποχρώσεις γκρι και κόκκινου, στις οποίες θα ενσωματωθεί και όδευση
τυφλών.  Στην  έξοδο  προς  την  οδό  Σύρου  θα  γίνει  σταδιακή  βύθιση  ώστε  η  πλακόστρωση  να
καταλήξει υψομετρικά στο επίπεδο της κάθετης οδού. Το υφιστάμενο κανάλι με σχάρα απορροής των
ομβρίων δεν είναι λειτουργικό επειδή φράσετε συνέχεια από σκουπίδια και αυτοφυή χόρτα. Στη θέση
του  θα  τοποθετηθεί  προκατασκευασμένο  καμπύλο  κράσπεδο,  χρώματος  ώχρας,  στο  οποίο  θα
απορρέουν ελεύθερα τα επιφανειακά νερά της πλακόστρωσης. Θα γίνει ανακαίνιση χρωματισμών στα
τοιχεία των υφιστάμενων παρτεριών φύτευσης κατά μήκος της κεντρικής νησίδας του δρόμου και
αντικατάσταση των καθιστικών πάγκων όπως το περιγραφόμενο στο τιμολόγιο της μελέτης και με τη
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Θα  γίνει  ενίσχυση  πρασίνου  με  φύτευση  τριάντα  (30)  θάμνων  κατηγορίας  Θ5,  αφού  προηγηθεί
βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί),
ανανέωση κόμης μεγάλων δένδρων και καθαρισμός όλων των χώρων των φυτών, τόσο κατά μήκος
της κεντρικής νησίδας επί της Αλ.Παπάγου όσο και του κυκλικού φυτεμένου χώρου επί της συμβολής
των οδών Σύρου και Αλ.Παπάγου, δηλαδή συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα
αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται.

Στο σημείο  απόληξης  προς  την  οδό Αγ.Αναργύρων του κατά μήκος  κεντρικού  παρτεριού  και  σε
επαφή  με αυτό, θα τοποθετηθεί ένα διπλό σύστημα βυθιζόμενων κάδων, με τις απαραίτητες εργασίες
εγκατάστασης των συστημάτων και της πλήρους αποκατάστασης της περιοχής παρέμβασης.

4. Πλατεία Ανάκασας

Τμήμα 1: Θα γίνει ανακατασκευή του τμήματος του πεζοδρομίου επί της οδού Αγ.Παρασκευής στην
περιοχή  που  η  πλακόστρωση  παρουσιάζει  έντονες  φθορές  και  καθιζήσεις,  με  καθαίρεση  του
αντίστοιχου κρασπέδου. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν ίδιες τσιμεντόπλακες με τις
υπάρχουσες, ενώ στην περιοχή του κεκλιμένου επιπέδου πρόσβασης θα γίνει σταδιακή βύθιση του
κρασπέδου εγκιβωτισμού, για την επίτευξη ισοσταθμίας με το οδόστρωμα.

Τμήμα  2:  Θα  γίνει  ανακατασκευή  του  πεζοδρομίου  στην  οδό  Μπιζανίου  από  την  πλευρά  των
κατοικιών, από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Αριστείδου. Επίσης στη διασταύρωση Μπιζανίου και
Τσιμισκή και σε βάθος περίπου 4,50μ επί της Μπιζανίου θα γίνει καθαίρεση των κιβόλιθων για την
εξομάλυνση  της  κλίσης  προς  τα  φρεάτια  αποχέτευσης  των  ομβρίων  και  δημιουργία  ρείθρου  σε
συνέχεια του υπάρχοντος επί της οδού Τσιμισκή.

Τμήμα 3: Στην κλίμακα εισόδου της πλατείας θα γίνει αντικατάσταση των μαρμάρων, πάτημα και
ρίχτια,  καθώς  και  συμπλήρωση  των  τεμαχίων  σκαρπιτσαριστού  μαρμάρου  που  λείπει  από  τα
διαμορφωμένα  κολωνάκια  εκατέρωθεν  της  κλίμακας.  Ανάλογη  συμπλήρωση  θα  γίνει  και  στα
κολωνάκια εκατέρωθεν της εισόδου στην πλατεία από την οδό Αριστείδου.

Στη γωνία, περίπου, των οδών Τσιμισκή και Μπιζανίου, επί του πεζοδρομίου της πλατείας, θα γίνει
διεύρυνση του  τελευταίου  παρτεριού  λόγω της  ανύψωσης  των  πλακών που παρατηρείται  από το
υπάρχον  δένδρο.  Ο  εγκιβωτισμός  του  παρτεριού  θα  γίνει  με  κράσπεδο  οδοποιίας  το  οποίο  θα
τοποθετηθεί συνεπίπεδα με την πέριξ πλακόστρωση. Επίσης θα αντικατασταθούν οι τρεις καθιστικοί
πάγκοι που είναι τοποθετημένοι σε επαφή με τα παρτέρια φύτευσης της οδού Τσιμισκή.

Θα γίνει  ενίσχυση πρασίνου με φύτευση δεκαπέντε (15) θάμνων κατηγορίας Θ5, αφού προηγηθεί
βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί),
ανανέωση  κόμης  μεγάλων  δένδρων  και  καθαρισμός  όλων  των  χώρων  των  φυτών,  δηλαδή
συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από
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τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Επίσης θα γίνουν μεμονωμένες
αντικαταστάσεις σπασμένων πλακών/μαρμάρων σε όλη την έκταση της πλατείας.

Επί του πεζοδρομίου της πλατείας στην οδό Αριστείδου θα τοποθετηθεί ένα σύστημα βυθιζόμενων
κάδων αφού  καθαιρεθεί  ο  υπόγειος  κάδος  και  εκριζωθεί  ο  κορμός  δένδρου.  Άλλο  ένα  σύστημα
βυθιζόμενων κάδων θα τοποθετηθεί στην αρχή του πεζοδρομίου της πλατείας στην οδό Τσιμισκή. Θα
εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων και η πλήρης αποκατάσταση
της περιοχής παρέμβασης.

5. Πλατεία Αρη Βελουχιώτη (Δωδεκανήσου)

Τμήμα 1: Θα γίνει ανακατασκευή των πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων της πλατείας επί των οδών
Ακροπόλεως,  Δωδεκανήσου  και  Καλύμνου  με  ενσωμάτωση  όδευσης  τυφλών  και  κεκλιμένων
επιπέδων πρόσβασης (ράμπες  α.μ.ε.α.).  Η νέα επίστρωση θα γίνει  με έγχρωμες  τριμμένες  πλάκες
μωσαϊκού σχεδίου, 40Χ40εκ, τοποθετημένες με αρμό, χρώματος και σχεδίου με τη σύμφωνη γνώμη
της  Υπηρεσίας.  Στις  θέσεις  των  υπαρχόντων  δένδρων  θα  γίνει  διεύρυνση  των  παρτεριών  και
οριοθέτηση τους με κράσπεδα οδοποιίας η στέψη των οποίων θα είναι συνεπίπεδη της πλακόστρωσης
του πεζοδρομίου.

Επί  του  πεζοδρομίου  της  πλατείας  στην  οδό  Δωδεκανήσου  θα  τοποθετηθούν  δύο  συστήματα
βυθιζόμενων  κάδων  στο  φάτνωμα  πλησίον  του  υπάρχοντος  υπόγειου  κάδου,  ο  οποίος  και  θα
καθαιρεθεί. Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων και η πλήρης
αποκατάσταση της περιοχής παρέμβασης.

Τμήμα 2: Ανακατασκευή του πεζόδρομου μεταξύ της πλατείας και του οικοδομημένου τμήματος του
Ο.Τ.415, με διάστρωση κυβολίθων διαφόρων ειδών και σχεδίων και εναλλασσόμενων διατάξεων ανά
τμήματα, σύμφωνα με τις ενδεικτικές λεπτομέρειες στα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις  της
Υπηρεσίας. Στο τέρμα της επίστρωσης αυτής και στη γραμμή οριοθέτησης με τα πεζοδρόμια των
οδών Ακροπόλεως και Καλύμνου,  θα τοποθετηθούν περιζώματα μαρμάρου, χρώματος λευκού και
πλάτους 20εκ.

Τμήμα 3: Η πλατεία στερείται κεκλιμένων επιπέδων πρόσβασης στις εισόδους της, αποκλείοντας έτσι
τη  χρήση  της  από  κωλυόμενα  άτομα.  Για  το  λόγο  αυτό  θα  γίνει  καθαίρεση  τμημάτων  της
πλακόστρωσης  στις  δύο  γωνιακές  εισόδους  στην  πλατεία  και  σε  αυτήν  από  τον  πεζόδρομο,  με
σταδιακή υποβάθμιση της στάθμης ώστε να καταλήγουν συνεπίπεδα με το πεζοδρόμιο. Στα τμήματα
αυτά θα γίνει εκ νέου επίστρωση με πλάκες Καρύστου ενώ στις γραμμές οριοθέτησης τους με την
παλαιά πλακόστρωση θα τοποθετηθούν περιζώματα μαρμάρου, χρώματος λευκού και πλάτους 20εκ.
Επιπλέον στην είσοδο της πλατείας επί των οδών Δωδεκανήσου και Καλύμνου θα γίνει διεύρυνση του
χώρου φύτευσης στη δεξιά γωνία της εισόδου, ικανή ώστε να συμπεριλάβει την περιοχή ανύψωσης
των πλακών πεζοδρομίου από το ριζικό σύστημα του δένδρου και κατασκευή του χαμηλού τοιχείου
εγκιβωτισμού στη νέα θέση σε συνέχεια του υπόλοιπου υπάρχοντος.

Ολη η πλατεία: Θα γίνει ενίσχυση πρασίνου με φύτευση δεκαπέντε (15) δένδρων κατηγορίας Δ7,
αφού προηγηθεί βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν
έχουν φυτευτεί), ανανέωση κόμης μεγάλων δένδρων και καθαρισμός όλων των χώρων των φυτών,
δηλαδή συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Επίσης θα γίνουν
μεμονωμένες αντικαταστάσεις σπασμένων πλακών/μαρμάρων σε όλη την έκταση της πλατείας.

Θα γίνει συντήρηση των 12 καθιστικών πάγκων που υπάρχουν με βαφή και αντικατάσταση ξυλείας
όπου χρειάζεται.  Επίσης θα γίνουν μεμονωμένες  αντικαταστάσεις  σπασμένων πλακών σε όλη την
έκταση  της  πλατείας.  Τέλος  θα  ανακατασκευαστεί  πλήρως  η  ξύλινη  πέργκολα  έμπροσθεν  του
δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός της πλατείας.
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6. Πλατεία Αγίου Φραγκίσκου

Τμήμα 1: Θα ανακατασκευαστεί και θα διαμορφωθεί με κυβόλιθους ο δρόμος μεταξύ της πλατείας
και  της  εκκλησίας.  Θα  γίνει  καθαίρεση  του  κρασπέδου  και  αποξήλωση  μετά  προσοχής  της
πλακόστρωσης του πεζοδρομίου από την πλευρά των κτιρίων και ανακατασκευή τους.  Επίσης θα
καθαιρεθούν και τα χαμηλά τοιχεία σκυροδέματος προς την πλευρά της πλατείας και θα αποξηλωθούν
μετά προσοχής και  οι  πλάκες  κατά μήκος αυτής της πλευράς της  πλατείας  καθώς και  αυτές  των
φατνωμάτων  που  είναι  ενσωματωμένες  στην  πλατεία.  Κατά  μήκος  του  ανακατασκευασμένου
κρασπέδου  και  στη  νοητή  ευθεία  των  καθαιρεμένων  χαμηλών  τοιχείων  θα  τοποθετηθεί
προκατασκευασμένο  καμπύλο  κράσπεδο,  χρώματος  ώχρας,  στο  οποίο θα  απορρέουν  ελεύθερα  τα
επιφανειακά  νερά  της  δαπεδόστρωσης  και  θα  οριοθετούν  την  πλατεία.  Η  κυρίως  επιφάνεια  του
δρόμου θα επιστρωθεί με κυβόλιθους, σε διάφορες θέσεις της οποίας θα ενσωματωθούν διαμορφώσεις
σχεδίων, σύμφωνα με τις  ενδεικτικές  λεπτομέρειες  στα σχέδια της μελέτης  και τις  υποδείξεις  της
Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την επίστρωση για την σωστή απορροή των ομβρίων
προς τις δύο κάθετες οδούς Παπανικολή και Ηρώων Πολυτεχνείου. Οι επιφάνειες κατά μήκος των
εκατέρωθεν πεζοδρομίων, προς την πλευρά των κτιρίων και προς την πλατεία, θα επιστρωθούν με
έγχρωμες  τριμμένες  πλάκες  μωσαϊκού  σχεδίου,  40Χ40εκ,  τοποθετημένες  με  αρμό,  χρώματος  και
σχεδίου με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Επίσης θα διαμορφωθούν τα απαραίτητα κεκλιμένα
επίπεδα πρόσβασης στις θέσεις εισόδου της πλατείας.

Τμήμα  2:  Στη  διασταύρωση  των  οδών  Διστόμου  και  Ηρώων  Πολυτεχνείου  θα  τοποθετηθεί  ένα
σύστημα βυθιζόμενων κάδων εντός του παρτεριού φύτευσης, τμήμα του οποίου θα καθαιρεθεί. Θα
εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του συστήματος και η πλήρης αποκατάσταση της
περιοχής παρέμβασης.  

Ολη η πλατεία: Θα γίνει ενίσχυση πρασίνου με φύτευση πέντε (5) δένδρων κατηγορίας Δ7, αφού
προηγηθεί βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί), ανανέωση κόμης μεγάλων δένδρων και καθαρισμός όλων των χώρων των φυτών, δηλαδή
συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από
τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Θα γίνει συντήρηση των 10 καθιστικών πάγκων που υπάρχουν με βαφή και αντικατάσταση ξυλείας
όπου χρειάζεται.  Επίσης θα γίνουν μεμονωμένες  αντικαταστάσεις  σπασμένων πλακών σε όλη την
έκταση  της  πλατείας  και  ανακαίνιση  χρωματισμών  στα  κράσπεδα  οριοθέτησης  των  παρτεριών
φύτευσης.
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7. Πλατεία Πλαπούτα

Στη  διασταύρωση  των  οδών  Πλαπούτα  &  Νάξου  (Πρεμετής)  θα  τοποθετηθεί  ένα  σύστημα
βυθιζόμενων  κάδων επί  της  πλατείας,  αφού εκριζωθεί  το  δένδρο το  οποίο  έχει  ξεραθεί  και  είναι
επικίνδυνο για πτώση. Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του συστήματος και η
πλήρης αποκατάσταση της περιοχής παρέμβασης. 

 

8.   Αγ.Αναργύρων και Τριπόλεως  (Κεντρική  πλατεία)  
Επί  της  οδού  Τριπόλεως  στη  θέση  όπου  σήμερα  υπάρχουν  οι  δύο  υπόγειοι  κάδοι,  οι  οποίοι  θα
καθαιρεθούν, θα τοποθετηθούν δύο συστήματα βυθιζόμενων κάδων. Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες
εργασίες εγκατάστασης του συστήματος και η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής παρέμβασης. 
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(Β) Δ.Κ.  Καματερού

1. Πλατεία Αγ. Νικολάου

Θα γίνουν μεμονωμένες αντικαταστάσεις σπασμένων πλακών σε όλη την έκταση της πλατείας και
βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί),
και καθαρισμός όλων των χώρων των φυτών, δηλαδή συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά,
φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε
χώρους  που  επιτρέπεται.  Στην  είσοδο  της  Καλπακίου  από  την  οδό  Αργυροκάστρου,  μεταξύ  του
πρώτου  φατνώματος  των  παρτεριών,  θα  τοποθετηθούν  δύο  συστήματα  βυθιζόμενων  κάδων.  Θα
εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του συστήματος και η πλήρης αποκατάσταση της
περιοχής παρέμβασης. 

2.   Πλατεία  Αντίστασης  

Μπορεί να τοποθετηθεί ένα σύστημα βυθιζόμενων κάδων, παράλληλα και εσωτερικά στην απότμιση
του  πρώτου  παρτεριού,  επί  της  οδού  Γ.Λαμπράκη.  Θα  εκτελεστούν  οι  απαραίτητες  εργασίες
εγκατάστασης του συστήματος και η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής παρέμβασης. 
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3. Πλατεία  Γεροβουνό  (Νικηταρά &  Κ.Παλαμά)

Θα γίνουν μεμονωμένες αντικαταστάσεις σπασμένων πλακών σε όλη την έκταση της πλατείας και
βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί),
και καθαρισμός όλων των χώρων των φυτών, δηλαδή συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά,
φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε
χώρους που επιτρέπεται. Μπορεί να τοποθετηθούν δύο συστήματα βυθιζόμενων κάδων στην είσοδο
του πεζόδρομου Οδησσού από την οδό Νικηταρά, εντός της πλατείας. Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες
εργασίες εγκατάστασης του συστήματος και η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής παρέμβασης. 

4. Πλατεία  Δημοκρατίας  (επί της οδού  Β.Γεωργίου)

Θα  γίνουν  μεμονωμένες  αντικαταστάσεις  σπασμένων  πλακών/κυβολίθων/μαρμάρων  σε  όλη  την
έκταση  της  πλατείας.  Θα  γίνει  συντήρηση  των  καθιστικών  πάγκων  που  υπάρχουν  με  βαφή  και
αντικατάσταση ξυλείας όπου χρειάζεται και θα χρωματιστούν όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος που
παρουσιάζουν  ελεύθερο  ύψος  πάνω  από  την  δαπεδόστρωση  από  30εκ  και  άνω,  αφού  προηγηθεί
απόξεση  και  αποκατάσταση  των  επιφανειών  έτοιμων  προς  βαφή.  Θα  γίνει βοτάνισμα  (κοπή των
ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί), και καθαρισμός όλων
των χώρων των φυτών, δηλαδή συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα
κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Κατά μήκος της οδού Β.Γεωργίου, επί της πλατείας, θα τοποθετηθούν δύο συστήματα βυθιζόμενων
κάδων, προκειμένου να απομακρυνθούν οι φορητοί κάδοι που είναι τοποθετημένοι επί του δρόμου.
Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του συστήματος και η πλήρης αποκατάσταση
της περιοχής παρέμβασης.
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5. Θεσσαλονίκης και 28ης Οκτωβρίου

Θα  γίνει  ανακατασκευή  των  εισόδων  των  πλακοστρώσεων  επί  της  διασταύρωσης  των  οδών
Θεσσαλονίκης και 28ης Οκτωβρίου για τη δημιουργία κεκλιμένων επιπέδων πρόσβασης.

Σε επαφή με το πρώτο παρτέρι φύτευσης, επί της οδού Θεσσαλονίκης θα τοποθετηθεί ένα σύστημα
βυθιζόμενων κάδων. Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης του συστήματος και η
πλήρης αποκατάσταση της περιοχής παρέμβασης.
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6.Πλατεία  Ιφιγενείας  και  Ιωλκού

Θα  γίνει  ενίσχυση  πρασίνου  με  φύτευση  πέντε  (5)  δένδρων  κατηγορίας  Δ7,  αφού  προηγηθεί
βοτάνισμα (κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί),
ανανέωση  κόμης  μεγάλων  δένδρων  και  καθαρισμός  όλων  των  χώρων  των  φυτών,  δηλαδή
συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από
τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Στην είσοδο της πλατείας από την οδό Ιωλκού σε επαφή με το παρτέρι φύτευσης θα τοποθετηθούν
δύο συστήματα βυθιζόμενων  κάδων.  Θα εκτελεστούν  οι  απαραίτητες  εργασίες  εγκατάστασης του
συστήματος και η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής παρέμβασης.

Εάν κατά την κατασκευή προκύψουν αντικειμενικές  δυσκολίες  εγκατάστασης των συστημάτων
βυθιζόμενων κάδων στα συγκεκριμένα σημεία, μπορεί να γίνει μία μικρή μετατόπιση ολίγων μέτρων
εντός του ίδιου χώρου, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

Στις  θέσεις  όπου χρειάζεται  να  γίνουν αποξηλώσεις/καθαιρέσεις  υφιστάμενων  κατασκευών,  θα
γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Επίβλεψη για το αν θα επαναχρησιμοποιηθούν ώστε οι εργασίες
να γίνουν μετά προσοχής. Επίσης όπου χρειάζεται να δημιουργηθεί κεκλιμένο επίπεδο πρόσβασης έως
το σημείο τοποθέτησης του συστήματος βυθιζόμενων κάδων, αυτό θα γίνει με σταδιακή υποβίβαση
του κρασπέδου και της υπόλοιπης επιφάνειας της δαπεδόστρωσης με κατάλληλη προσαρμογή των
υψομέτρων από τη θέση του υπερυψωμένου συστήματος έως τη θέση εκφόρτωσης των κάδων στα
απορριμματοφόρα. Ομοίως  και  στις  θέσεις  όπου  το  σύστημα  βυθιζόμενων  κάδων  εφάπτεται  του
κρασπέδου,  η  προσαρμογή  της  υψομετρικής  διαφοράς,  εάν  απαιτείται,  θα  γίνεται  με  σταδιακή
υποβίβαση του κρασπέδου και όχι τοπική σκυροδέτηση “εν είδη ράμπας”.

Κατά  την  ενίσχυση  πρασίνου  στους  διάφορους  χώρους  θα  επιλεγούν  από  κοινού  με  την
επιβλέπουσα Υπηρεσία, δένδρα και θάμνοι από τα αναγραφόμενα είδη στους σχετικούς πίνακες των
τεχνικών προδιαγραφών φύτευσης.

Ο Ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει τα τεχνικά στοιχεία,
δηλώσεις, πιστοποιητικά κ.λ.π., όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2A.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
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Μετά την ολοκλήρωση της  τοποθέτησης του κάθε  συστήματος  βυθιζόμενων  κάδων θα γίνεται
διοικητική παραλαβή για χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ.

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

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 2.930.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε.&Ο.Ε.
18%, των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του φ.π.α. 24%.

Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018

Οι συντάκτες

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
γεωπόνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και διαμορφώσεις για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά – Καθαιρέσεις

1 Α.1 OIK 2122 M3 0,24 27,60 6,62

2
Α.2 OIK 2171 M3 331,44 0,80 265,15

3
Α.3 OIK 2226 ΤΕΜ 5,00 100,00 500,00

4
Α.4 OΔΟ 2151 ΤΕΜ 3,00 24,85 74,55

5
Α.5 ΟΙΚ 2226 M3 31,50 34,60 1.089,90

6

Α.6 (α) ΟΔΟ 1123Α Μ2 634,00

7,00 

4.438,00

7

Α.6 (β) ΟΔΟ 1123Α Μ2 1650,00

10,00 

16.500,00

8

Α.7 Μ2 1485,00 18,30 27.175,50

σε μεταφορά 50049,73 0,00

ΕΡΓΟ: Παρεμβάσεις ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  61/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ   
ΜΕΤΡΗΣ

ΤΙΜΗ   
ΜΟΝΑΔΟΣ   

(ΕΥΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ    
(ΕΥΡΩ)

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 
μηχανικών μέσων

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 
μηχανικά μέσα

Καθαίρεση υπαρχόντων υπόγειων κάδων 
οικιακών απορριμμάτων (πηγάδια)

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση βάσεων 
στήριξης

Καθαίρεση μεμονωμένων 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 άνω 
του 50%

Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα - πλακών 
πεζοδρομίου - κρασπεδορείθρων κ.λ.π. και 
υποστρωμάτων αυτών, φορτοεκφόρτωση και 
απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεως

ΟΙΚ 2226  45% 
ΟΙΚ 2236  30% 
ΟΙΚ 2180  20% 
ΟΙΚ 2124   5%
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ   
ΜΕΤΡΗΣ

ΤΙΜΗ   
ΜΟΝΑΔΟΣ   

(ΕΥΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ    
(ΕΥΡΩ)

από μεταφορά 50049,73 0,00

9 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Α.8 ΟΙΚ 2269(α) ΜΜ 240,00 0,90 216,00

10 Ανόρυξη φρεάτων Α.9 ΟΙΚ 2142 M3 331,20 24,60 8.147,52

11 Καθαίρεση τσιμεντοκονίας Α.10 ΟΙΚ 2252 M2 24,00 5,00 120,00

12 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή Α.11 ΥΔΡ 6808 ΜΜ 1,00 3,92 3,92

13 Α.12 ΥΔΡ 6068 Μ3 129,60 20,40 2.643,84

άθροισμα ομάδας 61181,01 61.181,01

ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα

1
Β.1(α) ΟΙΚ 3213 M3 100,00 75,00 7.500,00

2
Β.1(β) ΟΙΚ 3214 Μ3 69,00 80,00 5.520,00

3
Β.2 ΟΙΚ 3213 M3 11,00 70,00 770,00

4 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Β.3 ΟΙΚ 3873 KG 3855,50 0,90 3.469,95

5 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Β.4 ΟΔΟ 2921 ΜΜ 382,00 8,80 3.361,60

6 Πρόχυτα καμπύλα κράσπεδα από σκυρόδεμα Β.5 ΟΔΟ 2921 ΜΜ 164,00 19,13 3.137,32

7 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα Β.6 ΟΔΟ 2922 Μ2 1487,00 15,80 23.494,60

8 Κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες) Β.7 ΟΔΟ 2922 Μ2 39,30 22,64 889,75

άθροισμα ομάδας 48143,22 48.143,22

ΟΜΑΔΑ Γ: Επενδύσεις – Επιστρώσεις

1
Γ.1 ΟΔΟ 4521Β Μ2 1,00 12,00 12,00

2
Γ.2 ΥΔΡ 6804 Μ2 120,00 25,00 3.000,00

3 Γ.3 ΟΙΚ 7311 Μ2 162,00 20,00 3.240,00

σε μεταφορά 6252,00 109.324,23

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος C12/15, με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού

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

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος C12/15, χωρίς 
χρήση αντλίας

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας 
ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
(πλάκες Καρύστου)



Προϋπολογισμός 61-17.xls

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ   
ΜΕΤΡΗΣ

ΤΙΜΗ   
ΜΟΝΑΔΟΣ   

(ΕΥΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ    
(ΕΥΡΩ)

από μεταφορά 6252,00 109.324,23

4 Γ.4 ΟΙΚ 7335 Μ2 24,00 16,00 384,00

5 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Γ.5 ΟΙΚ 7416 Μ2 1,00 5,00 5,00

6
Γ.6 ΟΙΚ 7461 Μ2 17,00 94,00 1.598,00

7 Γ.7 ΟΙΚ 7508 Μ2 19,30 95,00 1.833,50

8 Γ.8 ΟΙΚ 7568 Μ2 1,00 80,00 80,00

9 Γ.9 ΟΙΚ 7755 Μ2 22,50 6,00 135,00

10 Γ.10 ΟΙΚ 7767.6 ΜΜ 168,00 3,00 504,00

11
Γ.11 ΟΙΚ 7771 Μ2 90,40 14,00 1.265,60

12
Γ.12 ΟΙΚ 7785.1 Μ2 200,00 9,00 1.800,00

13
Γ.13 ΟΙΚ 7744 Μ2 1512,00 35,00 52.920,00

άθροισμα ομάδας 66777,10 66.777,10

ΟΜΑΔΑ Δ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1 Δ.1 ΟΙΚ 5202 Μ3 1,58 600,00 950,40

2 Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος Δ.2 ΟΙΚ 5104 Μ2 25,00 90,00 2.250,00

3
Δ.3(α) ΟΙΚ 5104 ΤΕΜ 7,00 190,00 1.330,00

4 Δ.3(β) ΟΙΚ 5105 ΤΕΜ 10,00 490,00 4.900,00

άθροισμα ομάδας 9430,40 9.430,40

σε μεταφορά 0,00 185.531,73

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 
τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3cm

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως 
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 
έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο σκληρό 
πάχους 2 cm

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, 
πολυσύνθετου σχεδίου

Χρωματισμοί σωληνώσεων, Διαμέτρου από 2 1/2 
έως 3''

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 
βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η 
διαλύτου.

Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως.

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

Αντικατάσταση ξύλινων τεμαχίων καθιστικών 
πάγκων

Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από 
διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες 
φυσικού ξύλου

Καθιστικά με σκελετό από χυταλουμίνιο και 
δοκίδες σύνθετης ξυλείας



Προϋπολογισμός 61-17.xls

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ   
ΜΕΤΡΗΣ

ΤΙΜΗ   
ΜΟΝΑΔΟΣ   

(ΕΥΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ    
(ΕΥΡΩ)

από μεταφορά 0,00 185.531,73

ΟΜΑΔΑ Ε: Εργασίες πρασίνου

1 Ε.1 (α) ΟΙΚ 2101 Μ2 10,00 4,00 40,00

2 Ε.1 (β) ΟΙΚ 2101 Μ2 10,00 5,00 50,00

3 Δένδρα κατηγορίας Δ7 Ε.2 ΠΡΣ 5210 Τεμ. 55,00 120,00 6.600,00

4 Θάμνοι κατηγορίας Θ5 Ε.3 ΠΡΣ 5210 Τεμ. 45,00 30,00 1.350,00

5
Ε.4

ΠΡΣ 5120 Τεμ.
100,00 2,00 200,00

6 Ε.5 ΠΡΣ 5210 Τεμ. 100,00 6,00 600,00

7 Ε.6 ΠΡΣ 5240 Τεμ. 55,00 4,00 220,00

8 Ε.7 ΠΡΣ  5354 Τεμ. 48,00 67,50 3.240,00

9
Ε.8

ΠΡΣ 5371 στρ.
6,37 30,00 191,10

άθροισμα ομάδας 12491,10 12.491,10

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

1 ΣΤ.1 ΗΛΜ 10 Μ3 24,00 18,37 440,88

2 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου ΣΤ.2 ΟΔΟ 2548 ΤΕΜ 3,00 36,80 110,40

3
ΣΤ.3 ΗΛΜ 47 ΜΜ 600,00 4,34 2.604,00

4
ΣΤ.4 ΗΛΜ 102 ΜΜ 600,00 4,60 2.760,00

5

ΣΤ.5 ΗΛΜ 63 ΤΕΜ 24,00 60000,00 1.440.000,00

σε μεταφορά 1445915,28 198.022,83

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου 
κορμού μέχρι 0,25 m

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου 
κορμού 0,26 - 0,40 m

Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 
με εργαλεία χειρός, διαστ.  0,50x0,50x0,50m

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  41 lt - 
80 lt

Υποστύλωση δένδρων για μήκος πασσάλου 
πάνω από 2,50 m

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, 
ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων 
δικτύων σωληνώσεων

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 
διαμέτρου Φ16mm υπόγειων καλωδίων πλήρης

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. 
τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 3 x 2,5 mm2

Κατασκευή συστήµατος υπογειοποίησης κάδων 
(οργανικά/χαρτί/πλαστικά/αλουμίνια) εντός 
πλαισίου µε σύστημα ανύψωσης για τοποθέτηση 
δύο κάδων 1100 lt έκαστος
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από μεταφορά 1445915,28 198.022,83

6 Ηλεκτρονικό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου ΣΤ.6 ΗΛΜ 61 ΤΕΜ 24,00 1900,00 45.600,00

άθροισμα ομάδας 1491515,28 1.491.515,28

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1689538,11

Γ.Ε. @ Ο.Ε. 18% 304116,86

Σύνολο 1993654,97

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 299048,25

Σύνολο 2292703,21

Αγιοι Ανάργυροι, 28 Ιουνίου  2018 Πρόβλεψη ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 50000,00

οι συντάκτες ΣΥΝΟΛΟ 2342703,21

Πρόβλεψη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 20200,02

ΣΥΝΟΛΟ 2362903,23

Φ.Π.Α. 24% 567096,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2930000,00
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ

πολιτικός μηχανικός Αγιοι Ανάργυροι, 28 Ιουνίου  2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ

γεωπόνος αρχιτέκτονας μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Παρεμβάσεις ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων και 
διαμορφώσεις για ενσωμάτωση 
υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού 
και αποκομιδής απορριμμάτων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  61/2017

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Παρεμβάσεις ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων και 
διαμορφώσεις για ενσωμάτωση 
υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού 
και αποκομιδής απορριμμάτων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  61/2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Γενικοί όροι τιμολογίου
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως  περαιωμένων  εργασιών,  όπως
περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην  περιοχή  του  Έργου.  Οι  τιμές  μονάδος
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης.  
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις
ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων,
εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο
κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς  φόρους  κ.λπ.,  πλην  του  Φ.Π.Α.  Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τα  τέλη  διοδίων  των  κάθε  είδους
μεταφορικών του μέσων. 
1.1.2 Οι δαπάνες  προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και  βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών
μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως
με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

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

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),
όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

Ως  «κόστος  υποδοχής  σε  αποδεκτούς  χώρους»  νοείται  το  κόστος  χρήσης  του  συγκεκριμένου  χώρου  από  την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,  σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται  από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή
τους  προβλέπεται  κατά  τις  νυκτερινές  ώρες  και  τιμολογούνται  ιδιαιτέρως)  κ.λπ.,  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού
(εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και  μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται,  την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και  την εκτέλεση ελέγχων και  δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον
προβλέπονται  από  τους  όρους  δημοπράτησης,  συγκροτημάτων  παραγωγής  θραυστών  υλικών  (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών
και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
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και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους. 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.1.6 Τα πάσης  φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις  μεταφορές,  τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη
των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα  τρίτων,  της  αποφυγής  ρύπανσης  ρεμάτων,  ποταμών,  ακτών  κ.λπ.,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.1.8 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης  φύσεως
‘’δοκιμαστικών  τμημάτων’’  που  προβλέπονται  στην  Τ.Σ.Υ.  και  τους  λοιπούς  όρους  δημοπράτησης  (μετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση
(όταν απαιτείται),  η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν
προσωρινών  αποθέσεων  και  επαναφορτώσεων  αδρανών  υλικών  προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων  κλπ.  πλην  των
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται
στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών
όρων 
1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού
που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την
προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης
των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών
και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην
περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση  της  κυκλοφορίας  κλπ.  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των  παραπάνω  προσωρινών
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και  σχεδίων λεπτομερειών,  οι  δαπάνες  ανίχνευσης και  εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
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1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου,
οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
 1.1.15 Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγμάτων  και  πινάκων  οπλισμού  σκυροδεμάτων  (όταν  αυτοί  δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των  εντοπιζομένων  με
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών  διευθετήσεων  για  την  αντιμετώπιση  των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να
προστατεύονται  τόσο  τα  κατασκευαζόμενα  οσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του
έργου, και  γενικά κάθε βοηθητικής  κατασκευής που θα απαιτηθεί  σε οποιοδήποτε  στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.)
εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια  τα  ορύγματα  ή  επηρεάζονται  τοπικά  από  τις  εκτελούμενες  εργασίες,  Την  αποκλειστική  ευθύνη  για  την
πρόκληση ζημιών και  φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,  τόσο αστικά όσο και  ποινικά και  μέχρι περαίωσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που
οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των συμβατικών  όρων,  των  υποδείξεων  της  Υπηρεσίας,  των  ισχυουσών  διατάξεων  και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των
αναγκαίων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή  ακαταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφών  (καταβολή  τιμήματος  προς
ιδιοκτήτες,  αν  απαιτείται,  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,  κατασκευή  οδών  προσπέλασης  ή  επέκταση  ή  βελτίωση
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι
δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ.,
με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.25 Οι δαπάνες  των ειδικών μελετών,  που προβλέπεται  στα τεύχη δημοπράτησης  να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων
κ.λπ.
1.1.26 Οι  δαπάνες  έκδοσης  των  απαιτουμένων  αδειών  εκτέλεσης  εργασιών  από  τις  αρμόδιες  Αρχές,  την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,  τάφροι,  διώρυγες,
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την
είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες  διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι,  δασμοί,  ασφάλιστρα,  τόκοι  κεφαλαίων
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και
διακρίνεται σε:
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(α) Σταθερά  έξοδα,  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία  περιλαμβάνουν  τις
δαπάνες:
(1)  Εξασφάλισης  και  διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων,  για  την  ανέγερση κύριων και  βοηθητικών εργοταξιακών
εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς
Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα
μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
(7)  Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις  τροποποιήσεις,  εφόσον  δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14)  Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών  εξόδων,  απαιτήσεως  για  μελέτες  που  μπορεί  να  προκύψουν  κατά  την  πορεία  των εργασιών,
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν
τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων
και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής
απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και
λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης
ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς
αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή
εργασιών  που  επιμετρώνται  διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε  άρθρα  του  παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.
Για  ονομαστική  διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  διαφορετική  από  τις  αναφερόμενες  στα  υποάρθρα  των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης
στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
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Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου
(12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12
mm, με βάση το λόγο: 

DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου
(240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm,
με βάση το λόγο: 

ΒN / 240
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η
σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό
πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος

1.2 Για  τις  επιμέρους  εργασίες  ισχύουν αντίστοιχα  οι  γενικοί  όροι  του  τιμολογίου  έργων οδοποιίας  (ΝΕΤ ΟΔΟ),
υδραυλικών έργων (ΝΕΤ ΥΔΡ), ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (ΝΕΤ ΗΛΜ).
1.3.  Στις τιμές των άρθρων του ΠΑΡΟΝΤΟΣ τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένες και όλες οι
δαπάνες  για  κάθε  εργασία  που  αναφέρεται  στην  Τεχνική  Περιγραφή  ή  στην  Ε.Σ.Υ.  ή  που
αποτυπώνεται  στα  σχέδια  και  συνοδεύουν  τη  μελέτη,  έστω  και  αν  αυτή  (η  εργασία)  δεν
περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, εκτός αν ρητώς αναφέρεται ότι πληρώνεται
ξεχωριστά.  Ομοίως  περιλαμβάνονται  και  οι  τυχόν  αμοιβές  ή  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τη
σύνταξη των μελετών και την έκδοση των όποιων βεβαιώσεων ή μετρήσεων ζητούνται από τον
Ανάδοχο του έργου και αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.  
1.4.Οπου στο τιμολόγιο περιγράφεται εργασία τοποθέτησης ή εγκατάστασης εξαρτημάτων, οργάνων,
στοιχείων η/μ εγκαταστάσεων κ.λ.π., στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση και απομάκρυνση
από το χώρο του έργου του στοιχείου που θα αντικατασταθεί,  στις  θέσεις  όπου επιτρέπεται  η
απόρριψη του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο.
1.5.Η  δαπάνη  της  καθαρής  μεταφοράς  προς  οριστική  απόθεση  των  πάσης  φύσεως  προϊόντων
εκσκαφών και καθαιρέσεων,  συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας των άρθρων, είτε
ανοιγμένη είτε προστιθέμενη στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης
και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
 
  Εγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012      

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 6



Β. Περιγραφικό Τιμολόγιο

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

Αρθρο Α.1  ο    (ΟΙΚ20.04)    E  κσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων  

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ των προϊόντων εκσκαφών σε
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

20.04.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Είκοσι επτά και εξήντα λεπτά (27,60)

Αρθρο Α.2  ο    (ΟΙΚ20.30) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2171)

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ογδόντα λεπτά (0,80)

Αρθρο Α.3  ο    (σχετ. ΟΙΚ22.10) Καθαίρεση υπαρχόντων υπόγειων κάδων οικιακών απορριμμάτων
(πηγάδια)
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226)

Καθαίρεση  υπαρχόντων  υπόγειων  κάδων  οικιακών  απορριμμάτων  (πηγάδια),  δηλαδή  αφαίρεση  μετά
προσοχής  και παράδοση στην Υπηρεσία των πλαστικών καλυμμάτων τους και στη συνέχεια καθαίρεση του
υπέργειου και του υπόγειου τμήματος τους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων, συσσωρεύσεως των
προϊόντων σε μέση απόσταση 10μ είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης  του  χαμένου  χρόνου  μεταφοράς  και  για  την  τυχόν  εναπόθεση  ή  τις  οποιεσδήποτε  ενδιάμεσες
φορτοεκφορτώσεις και η φορτοεκφόρτωση για την τελική μεταφορά και απομάκρυνση τους από το χώρο του
έργου. 

Τέλος στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη της καθαρής μεταφοράς με αυτοκίνητο προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών, αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία
ή προβλέπεται από την μελέτη, πολλαπλασιασμένα με τα χιλιόμετρα διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε
οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατό (100,00)

Αρθρο Α.4  ο    (ΣΧΕΤ ΑΤΕΟ 2151) Αποξήλωση και επανατοποθέτηση βάσεων στήριξης
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση βάσεων στήριξης.

Σημεία-βάσεις στήριξης: σηματοδότες, φωτιστικά σώματα, διαφημιστικές πινακίδες, στοιχεία αντιστήριξης,
κιγκλιδώματα  προστασίας,  πλαίσια  –  δοκοί  παρκαρίσματος,  τεχνικά  εμπόδια  οιασδήποτε  μορφής  ή
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κατασκευής όπως κατασκευές από σκυρόδεμα- μάρμαρο- πέτρα-σίδηρο κλπ η οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
στήριξης. 

Επιφάνεια παρέμβασης έως 0,03 m2 περιλαμβανομένης κάθε εργασίας που απαιτείται για πλήρως περαιωμένη
εργασία (κοπή ήλων, εκσκαφή, καθαίρεση, στήριξη-ανύψωση με ή χωρίς χρήση γερανοφόρων οχημάτων κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά (24,85)

Αρθρο Α.5  ο    (ΟΙΚ22.10) Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2226)

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".

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  ΜΕ  ΤΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  των  προϊόντων  καθαίρεσης  σε
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 

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.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά (34,60)

Αρθρο Α.6  ο    (ΟΙΚ22.20) Καθαίρεση  πλακοστρώσεων δαπέδων  παντός  τύπου  και  οιουδήποτε
πάχους 
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

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

(Η χρήση του άρθρου αυτού θα γίνεται όπου αποξηλώνεται η πλακόστρωση και μόνο, χωρίς
τη βάση και υπόβαση της).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

(α) 22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών   
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά (7,00)

(β) 22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δέκα (10,00)

Αρθρο  Α.7  ο   (σχετ.22.20.01)  Αποξήλωση  ασφαλτοτάπητα  -  πλακών  πεζοδρομίου  -
κρασπεδορείθρων  κ.λ.π.  και  υποστρωμάτων  αυτών,  φορτοεκφόρτωση  και  απομάκρυνση
προϊόντων καθαιρέσεως
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:(ΟΙΚ-2226 45.00 %, ΟΙΚ-2236 30.00 %, ΟΙΚ-2180 20.00 %, ΟΙΚ-2124 5.00 %)

Αποξήλωση  ασφαλτοτάπητα  -  πλακών  πεζοδρομίου  παντός  τύπου  –  κυβόλιθων  -  μαρμαροπλακών  -
κρασπεδορείθρων κ.λ.π. οποιουδήποτε πάχους με το κονίαμα στρώσεως αυτών και των τυχόν υποβάσεων
τους,  μετά  προσοχής  για  την  περίπτωση  υλικών  που  μπορεί  να  επαναχρησιμοποιηθούν,  καθαίρεση  και
τεμαχισμός  στοιχείων  αόπλου  ή  ελαφρώς  ωπλισμένου  σκυροδέματος  παντός  είδους  (υποβάσεις,  ρείθρα
πεζοδρομίου,  χυτά  ή  πρόχυτα  κράσπεδα  κ.λ.π.),  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος  μετά  της
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φορτοεκφόρτωσης και   μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση των αχρήστων προϊόντων,  για οποιοδήποτε
σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα και με τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων, συσσωρεύσεως των
προϊόντων σε μέση απόσταση 10μ είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε περίπτωση που κριθούν
ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του χαμένου χρόνου μεταφοράς και για την
τυχόν  εναπόθεση ή τις  οποιεσδήποτε  ενδιάμεσες  φορτοεκφορτώσεις.  Επίσης  περιλαμβάνεται  ανηγμένα η
δαπάνη για την εκθάμνωση, κοπή και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου, που βρίσκονται εντός του
εύρους του σκάμματος και απομάκρυνση αυτών από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τέλος  στην τιμή περιλαμβάνεται  η  δαπάνη φορτοεκφόρτωσης  και  η  δαπάνη της  καθαρής μεταφοράς με
αυτοκίνητο  προϊόντων  εκσκαφών,  εκβραχισμών,  αποξηλώσεων  και  καθαιρέσεων,  πέραν  του  ορίου  που
καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, πολλαπλασιασμένα με τα χιλιόμετρα
διαδρομής εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση την πραγματική επιφάνεια του χώρου επέμβασης και μέχρι τα όρια  των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο
για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη συγκεκριμένες ως άνω εργασίες εκτός εάν δοθεί ειδική
εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2) πραγματικής επιφανείας ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ των προϊόντων
αποξήλωσης σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαοκτώ και τριάντα λεπτά (18,30)

Αρθρο Α.8  ο    (σχετ. Δ-1) Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

Τομή  οδοστρώματος  από  ασφαλτοσκυρόδεμα  ή  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’’ ή  όπως  διαφορετικά  ορίζεται  από τα  λοιπά  άρθρα της
μελέτης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Ενενήντα λεπτά  (0,90)

Αρθρο Α.9  ο    (ΟΙΚ 20.08) Ανόρυξη φρεάτων 

Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό την στάθμη στομίου
ανορύξεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  σε  όγκο  ορύγματος,  ΜΕ  ΤΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  των  προϊόντων
εκσκαφών σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

20.08.01 σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2142 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά (24,60)

Αρθρο Α.10  ο    (ΟΙΚ 22.23) Καθαίρεση επιχρισμάτων
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2252)

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε (5,00)
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Αρθρο Α.11  ο    (ΥΔΡ 4.05) Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6808)

Αποξήλωση  κρασπέδων  πεζοδρομίων  με  χρήση  αεροσφυρών,  με  την  φόρτωση  επί  αυτοκινήτου  και  την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων
κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο
αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική
έγκριση της αρμόδιας αρχής.

(Η χρήση του άρθρου αυτού θα γίνεται όπου χρειάζεται μεμονωμένη αποξήλωση κρασπέδων εκτός
των περιπτώσεων που περιλαμβάνεται στην περιγραφή του άρθρου).

Τιμή  ανά  τρέχον  μέτρο  (μμ)  ΜΕ  ΤΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  των  προϊόντων  αποξήλωσης  σε
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τρία και ενενήντα δύο λεπτά (3,92)

Αρθρο  Α.12  ο    (σχετ.  ΥΔΡ  5.05) Επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  ή  φρεάτων  με
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6068)
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων ή φρεάτων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις
τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται),
η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του
νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος,
ούτως ώστε  να επιτευχθεί  βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί  σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ'
ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος
που  καθορίζονται  στην  μελέτη,  ΜΕ  ΤΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  των  υλικών  σε  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ. .

5.05.01  Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Είκοσι και σαράντα λεπτά (20,40)
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ΟΜΑΔΑ Β: Σκυροδέματα

Αρθρο  Β.1  ο    (ΟΙΚ  32.01) Προμήθεια,  μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε  κατηγορίας  ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση
με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης
απαγορεύεται  η  χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την  παρέλευση  90  λεπτών  από  την  ανάμιξη,  εκτός  εάν
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς
διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των  προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη
της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέματος  καθορίζεται  εργαστηριακά  με  δαπάνη  του
Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η  δαπάνη  χρήσεως  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
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 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

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

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εβδομήντα πέντε (75,00)

(β) 32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 11



ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ογδόντα (80,00)

Αρθρο  Β.2  ο    (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  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   C  12/15   
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εβδομήντα (70,00)

Αρθρο Β.3  ο    (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"
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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 συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και
το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο
οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο  προσδιορισμός  του
μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154

5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260

7,0   38,5 0,302

7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395
10,0    78,5 0,617

12,0    113 0,888

14,0    154 1,21

16,0    201 1,58

18,0  254 2,00

20,0  314 2,47

22,0  380 2,98

25,0  491 3,85

28,0  616 4,83

32,0  804 6,31

40,0  1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες  ποσότητες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ 
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά  ISO 15835-2),  εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

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

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ kg ΕΥΡΩ: Ενενήντα λεπτά (0,90)
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Αρθρο Β.4  ο    (B-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 ΜΜ ΕΥΡΩ: Οκτώ και ογδόντα λεπτά (8,80)

Αρθρο Β.5  ο    (σχετ. Β-51)   Πρόχυτα   καμπύλα   κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων καμπύλων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20,
διαστάσεων 100Χ40Χ12εκ, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και τα σχέδια της μελέτης, χρώματος γκρι ή ώχρας, προς
διαμόρφωση ρείθρων, τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση,
αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων
υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με λεία
επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη
κατασκευής  της  βάσης  έδρασης  τους,  η  δαπάνη  αρμολογήματος  με  τσιμεντοκονία  αναλογίας  650  χγρ
τσιμέντου ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του.

α) Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα με τη βάση τους (Β-51) m 1,00 * 8,80 = 8,80

β) Διαφορά τιμής κρασπέδου 
ΑΤΕΟ301και τιμής εμπορίου 
καμπύλου κρασπέδου

(ΑΤΕΟ 301)
(τ.ε.)

m 1,00*(14,00-3,67)
= 10,33

άθροισμα: 19,13

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δεκαεννέα και δεκατρία λεπτά (19,13)

Αρθρο  Β.6  ο    (ΟΔΟ  Β-81) ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΜΕ  ΠΛΑΚΕΣ  ΑΠΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή
ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από
σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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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. 

(Η χρήση του άρθρου αυτού θα γίνεται πέραν των θέσεων αποκατάστασης επιστρώσεων στις θέσεις
ορυγμάτων ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά (15,80)

Αρθρο Β.7  ο    (σχετ. ΟΔΟ Β-81) Κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)
Προσαύξηση  τιμής  πλακοστρώσεων  στις  θέσεις  δημιουργίας  κεκλιμένων  επιπέδων  πρόσβασης  (ράμπες),
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. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

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

ΟΜΑΔΑ Γ: Επενδύσεις - Επιστρώσεις

Αρθρο  Γ.1  ο    (ΥΔΡ  4.09) Αποκατάσταση  ασφαλτικών  οδοστρωμάτων  στις  θέσεις  ορυγμάτων
υπογείων δικτύων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 4521Β)

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος,
ήτοι:
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως
15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη  
3. Ασφαλτική  στρώση  βάσης  με  ασφαλτόμιγμα,  παρασκευαζόμενο  εν  θερμώ  σε  μόνιμη  εγκατάσταση,
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  
4. Διάστρωση  και  συμπύκνωση  ασφαλτομίγματος  παραγόμενου  εν  θερμώ  σε  μόνιμη  εγκατάσταση,
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.
5.  Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για
τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση  των  εργασιών,  καθώς  και  η  συλλογή  και  απομάκρυνση  τυχόν  πλεοναζόντων  υλικών  και  ο
καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών
συνθηκών  στην  θέση  εκτέλεσης  των  εργασιών.  Οι  επιμέρους  εργασίες  θα  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τα
καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).
Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πλήρους  αποκατάστασης  οδοστρώματος,  ανάλογα  με  το  πάχος  των
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν

4.09.01  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δώδεκα   (12,00)
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Αρθρο Γ.2  ο    (ΥΔΡ 4.10) Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6804)

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή
υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων,
μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της
αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του
χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις
διέλευσης υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου
και μορφής με τα προϋπάρχοντα
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα του
μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ,
έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να
εναρμονίζονται  πλήρως  προς  την  περιβάλλουσα  επίστρωση.  Επισημαίνεται  ότι  στα  όρια  της  ζώνης
αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης
του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με
πλήρεις).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε (25,00)

Αρθρο Γ.3  ο    (ΟΙΚ 73.11) Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7311)
Επιστρώσεις  με  χονδρόπλακες  ακανόνιστες  μέσου  πάχους  5  cm  και  επιφανείας  άνω  των  0,10  m2,  επί
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου
πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί
τόπου  και  την  εργασία  πλήρους  κατασκευής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι (20,00)

Αρθρο  Γ.4  ο    (ΟΙΚ  73.36) Επιστρώσεις  δαπέδων  και  περιθώρια  με  τσιμεντοκονίαμα  σε  τρεις
στρώσεις
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος
των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και  τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.36.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0   cm  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7335)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαέξι  (16,00)

Αρθρο Γ.5  ο    (ΟΙΚ 74.23) Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7416)
Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την
απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε  (5,00)

Αρθρο Γ.6  ο    (ΟΙΚ 74.30) Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης,
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

74.30.13 Επιστρώσεις  με  πλάκες  μαρμάρου  σκληρού  έως  εξαιρετικά  σκληρού,  πάχους  3  cm,  σε
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7461)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ενενήντα τέσσερα  (94,00)

Αρθρο Γ.7  ο    (ΟΙΚ 75.01) Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης,
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών,
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος.

75.01.04 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7508)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ενενήντα πέντε  (95,00)

Αρθρο Γ.8  ο    (ΟΙΚ 75.66) Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων
Επενδύσεις λαμπάδων, υπερτόνων κουφωμάτων και παντός είδους κατακορύφων λωρίδων πλάτους έως 20 cm
(παραστάδων κλπ) με μάρμαρο, , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με
πλάκες μαρμάρου,  γρανίτη και  φυσικών λίθων",  με τα υλικά και  μικροϋλικά επί  τόπου και  την εργασία
πλήρους κατασκευής,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

75.66.03 Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7568)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ογδόντα (80,00)

Αρθρο Γ.9  ο    (ΟΙΚ 77.55) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7755)

Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών  επιφανειών,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και  καθαρισμός με ψήκτρα και  σμυριδόπανο,  μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος  ενός
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εξι  (6,00)

Αρθρο Γ.10  ο    (ΟΙΚ 77.67) Χρωματισμοί σωληνώσεων
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία
και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

77.67.03 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7767.6)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τρία (3,00)
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Αρθρο Γ.11  ο    (ΟΙΚ 77.71)    Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η  
διαλύτη  ενός  η  δύο  συστατικώνΕφαρμογή  επί  ξύλινων  επιφανειών  βερνικοχρώματος  βάσεως
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση,  αστάρι,  ξερόζιασμα,  σπατουλάρισμα,  στοκαρίσματα,  ψιλοστοκαρίσματα,  διάστρωση  αλκυδικού
υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.71.03 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η
διαλύτου

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7771)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκατέσσερα  (14,00)

Αρθρο  Γ.12  ο    (ΟΙΚ 77.80) Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  χρώματα  υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  υδατικής  διασποράς  χρώματα  ακρυλικής,  ή  βινυλικής,  ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7785.1)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εννέα   (9,00)

Αρθρο  Γ.13  ο    (ΟΙΚ 79.81) Βελτίωση  θερμικών  επιδόσεων  εξωτερικών  χώρων  με  επίστρωση
εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
(Αναθεωρείται με το άρθρο 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 ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην ηλιακή
ακτινοβολία  (Solar  Reflectance,  SR),  και  εάν  δεν  καθορίζεται  διαφορετικά  στη  μελέτη,  οι  καινούργιοι
κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά

Κατηγοριοποίηση προϊόντων

Αρχικός
συντελεστής

ανακλαστικότητας
στην ηλιακή
ακτινοβολία

(SR)

Αρχικός συντελεστής
ανακλαστικότητας στο

εγγύς υπέρυθρο
φάσμα
(SRNR)

Αρχικός συντελεστής
εκπομπής στο

υπέρυθρο (Infrared
Emittance)

ΟΜΑΔΑ 1 
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85

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

≥ 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. 
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Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών 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.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη,  με τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα πέντε  (35,00)

ΟΜΑΔΑ Δ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

Αρθρο Δ.1  ο    (σχετ. ΟΙΚ 52.01) Αντικατάσταση ξύλινων τεμαχίων καθιστικών πάγκων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5202)
Αντικατάσταση  ξύλινων  τεμαχίων  καθιστικών  πάγκων,  δηλαδή  δοκίδες   ξυλείας   γενικής   χρήσης  ή
συγκολλητής ξυλείας εργονομικά  διαμορφωμένες  (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο), με  βερνίκι  εμποτισμού
και  στις  εκάστοτε  διαστάσεις  (υψοςΧπλάτοςΧμήκος)  που  θα  χρειάζεται  σε  κάθε  παγκάκι.  Δηλαδή
απομάκρυνση του τυχόν υπάρχοντος κατεστραμμένου παλαιού ξύλου,  τοποθέτηση του νέου με τα υλικά,
μικροϋλικά στερέωσης στον σκελετό του καθιστικού πάγκου για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εξακόσια    (600,00)

Αρθρο Δ.2  ο    (ΠΡΣ Β9.2) Ξύλινη πέργολα πολυγωνικού σχήματος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)
Κατασκευή ξύλινης πέργολας πολυγωνικού σχήματος,   από εμποτισμένη ξυλεία, με ορθοστάτες διατομής
τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m και ανωδομή μορφής εσχάρας από στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ενενήντα     (90,00)

Αρθρο Δ.3  ο    (ΠΡΣ Β10) Καθιστικά - Παγκάκια
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στις  τιμές  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  συσκευασία  και  αποσυσκευασία  των  επιμέρους  στοιχείων  των
καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και στερέωση ή
πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης
φύσεως  υλικά  που  απαιτούνται  για  την  εγκατάστασή  τους  καθώς  και  η  λήψη  μέτρων  προστασίας  των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως εξής:

(α) Β10.1 Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού
ξύλου

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς δοκίδες 
φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 
0,20 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ενενήντα      (190,00)

(β) Β10.8 Καθιστικά με σκελετό από χυταλουμίνιο και δοκίδες σύνθετης ξυλείας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Καθιστικά με δύο πλευρικά στηρίγματα από χυταλουμίνιο, παραδοσιακής μορφής, βαμένα με ηλεκτροστατική 
βαφή (φούρνου), με κάθισμα και πλάτη από ξύλινες δοκίδες διατομής 70 x 45 mm από σύνθετη αντικολλητή 
ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας, με λεία επεξεργασμένη επιφάνεια, βαμένες με διπλή στρώση υδατοδιαλυτού 
χρώματος και τελική επίστρωση προστατευτικού κεριού.

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 19



Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τετρακόσια ενενήντα      (490,00)

ΟΜΑΔΑ Ε: Εργασίες πρασίνου

Αρθρο Ε.1  ο    (ΟΙΚ20.01) Εκθάμνωση εδάφους
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2101)

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των
εργασιών" 

(Η χρήση του άρθρου αυτού θα γίνεται όπου χρειάζεται εκθάμνωση εκτός των περιπτώσεων
που περιλαμβάνεται στην περιγραφή του άρθρου).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2)

(α) 20.01.01 Με δενδρύλια   περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τέσσερα  (4,00)

(  β)   20.01.02 Με δενδρύλια   περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε (5,00)

Αρθρο Ε.2  ο    (ΠΡΣ Δ1) Δένδρα

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο
του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο  φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που
θα απασχοληθούν,  καθώς και  όποια άλλη δαπάνη απαιτείται  για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Δ1.7  Δένδρα κατηγορίας Δ7  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι (120,00)

Αρθρο Ε.3  ο    (ΠΡΣ Δ2) Θάμνοι

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο
του  έργου,  τυχόν  προσωρινής  αποθήκευσης  και  συντήρησης  στο  φυτώριο  του  εργοταξίου,  πλαγίων
μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που
θα απασχοληθούν,  καθώς  και  όποια άλλη δαπάνη  απαιτείται  για  την διατήρηση των  θάμνων σε  αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Δ2.5 Θάμνοι κατηγορίας Θ5  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριάντα (30,00)

Αρθρο Ε.4  ο    (ΠΡΣ Ε2) Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-01-00.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,
εργαλείων και μέσων.

Ε2.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5120
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δύο  (2,00)

Αρθρο Ε.5  ο    (ΠΡΣ Ε9) Φύτευση φυτών

Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού
στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με
κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των
υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξι   (6,00)

Αρθρο Ε.6  ο    (ΠΡΣ Ε11) Υποστύλωση δένδρων

Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00

Ε11.1              Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου      
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω
άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία
και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και
των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους,  και  με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο
μέσον.

Ε11.1.2 Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα    (4,00)

Αρθρο Ε.7  ο    (ΠΡΣ ΣΤ4.3) Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτουμένου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  μηχανημάτων  και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5354

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξήντα επτά και πενήντα λεπτά  (67,50)

Αρθρο Ε.8  ο    (ΠΡΣ ΣΤ6.3) Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε
επιφάνειες  που δεν  έχουν φυτευτεί,  η  απομάκρυνση από τους  χώρους  του έργου όλων των  υλικών που
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων
προστασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

ΣΤ6.3.2 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες
και ελεύθερους χώρους  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5371

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΣΤΡ ΕΥΡΩ: Τριάντα (30,00)
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Αρθρο ΣΤ.1  ο    (σχετ  ΑΤΗΕ 9302.1) Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση
σωληνώσεων υπογείων καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 10)
Εκσκαφή  και  επαναπλήρωση  χάνδακα  για  την  τοποθέτηση  σωληνώσεων  υπογείων  καλωδίων,  μετά  της
καθαίρεσης της τυχόν υπάρχουσας δαπεδόστρωσης κάθε είδους (άσφαλτος, πλάκες κ.λ.π), αφού προηγηθεί
ασφαλτοκοπή αν χρειάζεται και της αποκατάστασης της. 
Εκσκαφή  χάνδακα  για  την  τοποθέτηση  σωληνώσεων  υπογείων  καλωδίων,  πλάτους  όφρυος  ορύγματος
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό
έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα
πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την τυχόν ασφαλτοκοπή, τη δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων
εργασίας, που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής,
των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακόρυφων) και μεταφορών
για  την  οριστική  απομάκρυνση  των  προϊόντων  που  περισσεύουν  σε  θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την
αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων
χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η
εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες
και η κατάλληλη επισήμανση για την αποφυγή βλάβης της υπόγειας καλωδίωσης.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δεκαοκτώ και τριάντα επτά λεπτά (18,37)

Αρθρο ΣΤ.2  ο    (ΟΔΟ  Β-85) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548)
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν
ζημιές,  προσαρμογή  της  στάθμης  των  τοιχωμάτων  του  φρεατίου  με  αποξήλωση  ή  εφαρμογή  στρώσεως
ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm
και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης
γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή,
εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα. 
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του. Τυχόν
απαιτούμενα  νέα  χυτοσιδηρά  καλύμματα,  θα  επιμετρώνται  ιδιαιτέρως  με  βάση  τα  οικεία  άρθρα  του
τιμολογίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως 0,50 m2.
Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου
Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι και ογδόντα λεπτά (36,80)

Αρθρο ΣΤ.3  ο    (σχετ.  ΑΤΗΕ 8746) Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ διαμέτρου
Φ16mm     υπόγειων καλωδίων πλήρης  , για σύστημα βυθιζόμενων κάδων
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 41)
Σωλήνωση  πλαστική  σπιράλ  υπόγειων  καλωδίων  διαμέτρου  Φ16mm  πλήρης,  δηλαδή  σωλήνας  με  τα
απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως  και στερεώσεως κλπ.,  δηλαδή
υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης και διέλευσης καλωδίων, πλην χωματουργικών.
Τιμή ανά  μέτρο μήκους

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά (4,34)

Αρθρο ΣΤ.4  ο    (ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02) Καλώδια τύπου E1VV-U, -R,  -S (ΝΥΥ),  ονοµ.  τάσης
600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC διατοµής 3 x 2,5 mm2, για σύστημα βυθιζόμενων
κάδων
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 102)
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Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα,
σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο
(PVC), ονομαστικής τάσης 600/1000V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), EIVV-R (πολύκλωνος αγωγός),
E1VV-S (πολύκλωνος  αγωγός  κυκλικού  τομέα),  περιλαμβανομένων  των  υλικών  στήριξης,  σύνδεσης  και
σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.)
καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά  μέτρο μήκους

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα και εξήντα λεπτά (4,60)

Αρθρο ΣΤ.5  ο    (ΑΤΗΕ Ν9040) Κατασκευή συστήµατος υπογειοποίησης κάδων (οργανικά/ χαρτί/
πλαστικά/ αλουμίνια) εντός πλαισίου µε σύστημα ανύψωσης για τοποθέτηση δύο κάδων 1100 lt
έκαστος
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 63)
Κατασκευή  συστήματος  υπογειοποίησης  κάδων  εντός  φρεατίου  με  αναβατόριο,  ενδεικτικών  διαστάσεων
(ΜxΠxΥ) (2500 Χ 1500 Χ 2000)mm, συμπεριλαμβανομένων και  των δύο κάδων απορριμμάτων 1100 lt
κοινής χρήσης των ΟΤΑ, όμοιων με αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, για να μπορεί η αρμόδια Υπηρεσία
του  Δήμου να  τους  χειρίζεται  με  τον  υπάρχοντα  στόλο,  οι  οποίοι  θα  τοποθετηθούν  εντός  της  υπόγειας
δεξαμενής του συστήματος.
Το  υλικό  κατασκευής  της  δεξαμενής  πρέπει  να  είναι  κοινό  γαλβανιζέ  χαλυβδοέλασμα,  ή  ανοξείδωτο
χαλυβδοέλασμα πάχους τεσσάρων (4) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της
περιμέτρου  των  ενδεχομένων  καταπτώσεων  και  η  σύνδεση  των  χαλυβδοελασμάτων  να  γίνει  με
ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή.
Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να διαφοροποιείται
σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου. Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και
ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. Ο
κάθε μηχανισμός θα φέρει τους δύο υπόγειους κάδους απορριμμάτων 1100 lt κοινής χρήσης των ΟΤΑ και δυο
επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας επίγειος δέκτης απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής
μορφής  όχι  πάνω  από  700mm  για  οργανικά  /  πλαστικά  απορρίμματα  και  έναν  δεύτερο  επίγειο  δέκτη
ανοξείδωτο παραλληλογράμμου μορφής για τα απορρίμματα χαρτιού / αλουμινίου .
Θα είναι  υπεραυτόματης  λειτουργίας  με επιδαπέδια  μπουτόν  ανοξείδωτα για  τον κάθε  επίγειο δέκτη,  με
ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης σε
δυο τουλάχιστον γλώσσες.
Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καλυμμάτων θα λειτουργεί αυτόματα, θα
κλείνει με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος του, με πλήρη ασφάλεια
για τους πολίτες. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης μεγάλης κλίμακας της ταχύτητας και της
δύναμης κλεισίματος και ανοίγματος των καλυμμάτων. Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει δυο (2) θέσεις
για τους δύο κάδους απορριμμάτων 1100 lit και με την διαδικασία της συμπίεσης θα έχει την δυνατότητα
ανάλογα με το ειδικό βάρος των απορριμμάτων και  τον βαθμό συμπίεσης που δέχονται  να αυξάνεται  η
χωρητικότητα  τους  τουλάχιστον  δύο  φορές  της  συνήθους  καθημερινής  εναπόθεσης.  Οι  κάδοι  αυτοί  θα
στηρίζονται σε μεταλλικούς προβόλους οι οποίοι είναι συγκολλημένοι στο βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής
και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.
Το  σύστημα  θα  συμπεριλαμβάνει  δυο  (2)  υδραυλικές  πρέσες  αυτόματης  ενέργειας  που  θα  πιέζουν  τα
απορρίμματα μέσα στους κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος και μήκος του εσωτερικού περιγράμματος των
κάδων.  Η συμπίεση θα είναι  διαβαθμισμένη ώστε  να μπορεί  να αυξηθεί  και  να μειωθεί  ανάλογα με τις
απαιτήσεις του Δήμου και το είδος των απορριμμάτων (βάρος, όγκος). Επίσης, με το σύστημα διαβαθμισμένης
συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας του κάθε κάδου ώστε να μη ξεπερνά
τα  όρια  βάρους  και  όγκου  και  να  γίνεται  η  αποκομιδή  όταν  χρειάζεται.  Αυτόματο  υδραυλικό  σύστημα
σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων.
Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του κάδου θα λειτουργεί αυτόματα
με την εισαγωγή η την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και  θα μπορεί να δέχεται  όλες τις  πιέσεις  των
απορριμμάτων της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται ζημιά στους υφισταμένους κάδους.
Όλο το σύστημα θα βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το πάτημα
ενός  ποδομπουτόν  για  την  ρίψη  των  απορριμμάτων  του  κάθε  χρήστη  -  πολίτη  και  θα  απενεργοποιείται
αφήνοντας το ελεύθερο.
Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων PLC. Επίσης,
θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από τον κάθε μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας,
ρίψης απορριμμάτων αν μήνα, λειτουργία πρέσας ανά μήνα, άδειασμα κάδου.
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Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες και θα αναγράφουν εμφανώς το λογότυπο
του Δήμου και τη χρονολογία εγκατάστασης του συστήματος. Το κεντρικό κάλυμμα και όλα τα εξαρτήματα
συγκράτησης των υποδοχών θα είναι  επενδυμένα με υλικό ψυχρής ανοδύωσης..  Όλα τα εξαρτήματα της
κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται.  Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή με
πιστόλι σε δύο στρώσεις.
Δηλαδή πλήρης κατασκευή του συστήματος βυθιζόμενων κάδων, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω και στα
λοιπά  τεύχη  δημοπράτησης,  μετά  των  δύο  κάδων  απορριμμάτων  1100lt  κοινής  χρήσης  των  ΟΤΑ
συμπεριλαμβανομένων, των πάσης φύσεως υλικών, μικροϋλικών, εργασιών και μεταφορών σε οποιαδήποτε
θέση (από και προς) και απόσταση θα χρειαστεί.

Τιμή ενός τεμαχίου (1 τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξήντα χιλιάδες (60.000,00)

Αρθρο ΣΤ.6  ο    (ΑΤΗΕ Ν9041) Ηλεκτρονικό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου
 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 61)
Σύστημα απομακρυσμένου έλεγχου GSM modem, το οποίο θα λειτουργεί αυτόνομα για κάθε υπόγειο σύστημα
κάδων και  θα μεταδίδει  δεδομένα και  πληροφορίες  από τον κάθε  μηχανισμό μέσω του δικτύου  κινητής
τηλεφωνίας, ώστε να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων όταν ο κάδος έρχεται σε πληρότητα, και επίσης
θα μπορεί να μεταδίδει και δεδομένα εσφαλμένης λειτουργίας και λοιπών στοιχείων, π.χ.ώρες λειτουργίας,
ρίψης απορριμμάτων αν μήνα, λειτουργία πρέσας ανά μήνα, πληρότητα κάδου κ.λ.π..
Εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία.

Τιμή ενός τεμαχίου (1 τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Χίλια εννιακόσια (1.900,00)

Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018 Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018

οι συντάκτες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
γεωπόνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ:  Παρεμβάσεις ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων και 
διαμορφώσεις για ενσωμάτωση 
υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού
και αποκομιδής απορριμμάτων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  61/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.1. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των οικοδομικών εργασιών ανάπλασης

κοινόχρηστων  χώρων,  των  συστημάτων  των  βυθιζόμενων  κάδων  και  των  ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων για την πλήρη κατασκευή του έργου. Προδιαγραφές εργασιών, υλικών, οργάνων κ.λ.π.
αναφέρονται και σε άλλα συμβατικά τεύχη. Εξυπακούεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιφάσεων ή
αναντιστοιχιών  μεταξύ  των τευχών,  ισχύει  η  σειρά  που αυτά αναφέρονται  στο  σχετικό  άρθρο της
Διακήρυξης.

Τα  διάφορα  υλικά,  συσκευές,  όργανα,  μηχανήματα  κ.λ.π.  που  χρησιμοποιούνται  στο  έργο,  ή
ενσωματώνονται σ’ αυτό, θα ακολουθούν : 
 Τις  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  «ΦΕΚ  2221/Β/30-07-2012,  με  υποχρεωτική

εφαρμογή σε όλα τα δημόσια τεχνικά έργα», όπως αυτές εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-
7-2012 απόφαση Υπουργού
 Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN /

CENELEC)
 Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, δηλαδή για όσα δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τις

Κοινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  που  έχουν  δημοσιευθεί  στην  επίσημη  εφημερίδα  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
 Τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (και εκείνους της ΔΕΗ, ΟΤΕ

και  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας),  συμπληρωμένους  με  τους  Γερμανικούς  (VDΕ/DΙΝ)  και  άλλους
Κανονισμούς διεθνούς κύρους, και όπως πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των
Προδιαγραφών.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τύχουν της
έγκρισης  της  Υπηρεσίας.  Ο  ανάδοχος  πριν  από  την  παραγγελία  υλικών,  εξοπλισμού  πόλης,
μηχανημάτων,  συσκευών  κ.λ.π.  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλλει  για  έγκριση,  κατάσταση που θα
περιλαμβάνει  τα  μηχανήματα,  συσκευές,  υλικά,  εξοπλισμό  πόλης  και  άλλα  είδη,  τα  οποία  θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων και
λοιπά στοιχεία του κατασκευαστή, σε τρόπο που να αποδεικνύεται κατ’ αρχήν ότι τα είδη αυτά είναι
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και την εγκεκριμένη μελέτη, καθώς επίσης και
δείγματα για οποιοδήποτε υλικό, ήθελε ζητηθεί, από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Κατά τα λοιπά όπως
αυτά  εξειδικεύονται  στο  άρθρο  2A.ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  –  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  της  Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Όλη η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τους
ισχύοντες  κανονισμούς  και  διατάξεις  καθώς  επίσης  και  των  συμβατικών  όρων  των  εγκεκριμένων
τιμολογίων ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΥΕ και ΑΤΗΕ, εφ'όσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσας
και για όσες περιπτώσεις τη συμπληρώνουν.

Α.2. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα ευφήμως

γνωστών  κατασκευαστών  που  ασχολούνται  κανονικά  με  την  παραγωγή  τέτοιων  υλικών,  χωρίς
ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που  προβλέπονται  από  τους  Κανονισμούς,  όταν
δεν  καθορίζονται  από  τις προδιαγραφές. Θα προσκομίζονται επί τόπου του Εργου συσκευασμένα όπως
κυκλοφορούν στην αγορά και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.
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Ελαττωματικές συσκευές ή μηχανήματα που υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
τους  ή  των  δοκιμών  τους  θα  αντικατασταθούν  ή  θα  επισκευαστούν  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της
Υπηρεσίας.

Ολα  τα  υλικά  εργοστασιακής  παραγωγής  πρέπει  να  είναι  "πρώτης  διαλογής"  άσχετα  αν  αυτό
αναφέρεται  ή  όχι  ρητά  στο  Τιμολόγιο.  Με  την  έκφραση  αυτή  εννοείται  ότι  τα  υλικά  που  θα
προσκομίζονται  για  το  Εργο  θα  είναι  από  τα  καλύτερα  προϊόντα  της  αντίστοιχης  εργοστασιακής
παραγωγής.

Αν απαιτούνται δυο ή περισσότερα μηχανήματα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά θα πρέπει  να  είναι
του ιδίου κατασκευαστή. Διευκρινίζεται όμως, ότι τα επί μέρους λειτουργικά  μέρη  ενός  μηχανήματος
δεν  είναι  απαραίτητο να είναι του ιδίου κατασκευαστή.

Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα από το εργοστάσιο κατασκευής
του με το όνομα, προέλευση, μοντέλο και αριθμό παραγωγής του. Τα στοιχεία μόνον του εισαγωγέα ή
προμηθευτή δεν είναι αποδεκτά.

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα εξής: Υλικά των
αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές δε θα γίνονται δεκτά.

Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την προέλευση των υλικών και
μηχανημάτων,  αλλά για  να  καθορίσουν  το  επιθυμητό  επίπεδο ποιότητας,  αποδόσεων  και  τεχνικών
χαρακτηριστικών.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Κάθε εργασία  θα  εκτελείται  από έμπειρους  και  ειδικευμένους  εργατοτεχνίτες,  σύμφωνα με  τους

κανόνες  της  τέχνης  και  της  τεχνικής,  ούτως  ώστε  το  τελικό  αποτέλεσμα  να  είναι  δομικά,
λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.

Οι  εργασίες που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω:

Β.1. Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις  
Προβλέπονται Καθαιρέσεις & Αποξηλώσεις:
Κρασπέδων,  ρείθρων  και κάθε είδους δαπεδοστρώσεων με το κονίαμα στρώσης αυτών.
Άοπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος
Ασφαλτοτάπητα
Βάσεων & Υποβάσεων Δαπέδων, Ασφάλτου κ.λ.π.
Μεταλλικών κιγκλιδωμάτων όπου τυχόν υπάρχουν
Εκθάμνωση εδάφους και εκρίζωση δενδρυλλίων όπου τυχόν υπάρχουν
Όλων των υπαρχόντων πινακίδων σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού πόλης, μετά προσοχής για την

επανατοποθέτησή τους ή την παράδοση τους στην Υπηρεσία κ.λ.π.
Ο προς αντικατάσταση εξοπλισμός, το καχεκτικό και άρρωστο φυτικό υλικό και τα δομικά στοιχεία

που θα καθαιρεθούν θα απομακρυνθούν σε μέρος υποδεικνυόμενο από τις αρχές. 

Β.2. Χωματουργικά  
Οι εκσκαφές τάφρων, θεμελίων, φρεατίων σε πάσης φύσεως έδαφος θα γίνεται με οποιοδήποτε μέσο

και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των φρεατίων υποδοχής του συστήματος των βυθιζόμενων
κάδων,  των  θεμελίων  διαφόρων τυχόν  απαιτούμενων  κατασκευών  και  των  ηλεκτρομηχανολογικών
δικτύων.

Οι φορτοεκφορτώσεις και οι μεταφορές των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, αποξηλώσεων και
καθαιρέσεων θα γίνονται οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση από τις
θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του χώρου του έργου, που επιτρέπεται η απόρριψη τους από τις
αρμόδιες αρχές, όπου και θα διαστρωθούν.

Οι πυθμένες και τα πρανή των ορυγμάτων και γενικότερα των εκσκαφών θα διαμορφωθούν από τον
ανάδοχο, με δαπάνη του, σε επίπεδες επιφάνειες, χωρίς ανωμαλίες, τέλεια καθαρισμένες από προϊόντα
εκσκαφών και με τις απαραίτητες κλίσεις.

Η πλήρωση των διακένων του συστήματος  των βυθιζόμενων κάδων και του φρεατίου υποδοχής θα
γίνει  με  θραυστό  υλικό  λατομείου  σε  στρώσεις  πάχους  το  πολύ  20εκ.,  με  διαβροχή  και  άριστη
συμπύκνωση ώστε να μη δημιουργηθούν εκ των υστέρων προβλήματα καθιζήσεων με επιπτώσεις στην
άνω τελική επιφάνεια.
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Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα και με τις οδηγίες της επίβλεψης
για την προστασία των γειτονικών κατασκευών, υπογείων δικτύων καθώς και για την ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών και ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που θα συμβούν σε
τρίτους. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται και όλες οι σχετικές με την ασφάλεια και περίφραξη των
χώρων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Β.3. Κατασκευή υπόβασης – βάσης δαπέδων από άοπλο – οπλισμένο σκυρόδεμα  
Σε όλα τα  δάπεδα που θα επιστρωθούν με πάσης φύσεως πλάκες, κυβόλιθους κ.λ.π. προβλέπεται η

κατασκευή  βάσης  από  σκυρόδεμα  C12/15  με  δομικό  πλέγμα  Β500C,  συνολικού  πάχους  10εκ.  Η
εκτέλεση των εργασιών σκυροδέματος, ανεξάρτητα από κατηγορία και ποιότητα, θα γίνει σύμφωνα με
τους  ισχύοντες  ελληνικούς  κανονισμούς  (ΦΕΚ 69Α/28.3.85 και  ΦΕΚ 266/9.5.85)  και  τις  πρότυπες
προδιαγραφές. 

Μετά  την  κατασκευή  της  εκάστοτε  βάσης  και  υπόβασης  τοποθετούνται  τα  προκατασκευασμένα
στοιχεία εγκιβωτισμού επάνω σε βάση – θεμέλιο από άοπλο σκυρόδεμα.

Β.4. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  
Θα  κατασκευασθούν  στη  μορφή  και  τις  διαστάσεις  που  καθορίζονται  από  την  μελέτη  για  τον

εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνόμενων σκυροδεμάτων, ρείθρα κ.λ.π..
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις προβλέψεις για τον ξυλότυπο, οι οποίες απορρέουν από τις

ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυμητό
αποτέλεσμα.

Θα κατασκευασθούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος, καθώς και των
κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. Ρητά απαγορεύεται
απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια μεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις (1ο/οο). Σε αντίθετη
περίπτωση  θα  γίνεται  ανακατασκευή  του  ξυλοτύπου  ή  και  κατεδάφιση  του  αντίστοιχου  στοιχείου
σκυροδέματος, εφ' όσον η κακοτεχνία γίνει αντιληπτή μετά την διάστρωση.

Β.5. Επιστρώσεις δαπέδων  
Τα είδη επιστρώσεων που χρησιμοποιούνται είναι :
1.ΠΛΑΚΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  
Έγχρωμες πλάκες εκ σκυροδέματος, σχεδίου και χρώματος σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης

και την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, με υψηλές αντοχές, αντιολισθηρής επιφάνειας, τετράγωνες,
διαστάσεων 0,40x0,40cm ή ειδικού τύπου διαστάσεων 0,40x0,60cm. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται
σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 2cm, τοποθετημένες με
αρμούς και μετά από πότισμα και  διαβροχή με άφθονο νερό.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται  στους
αρμούς  ώστε  να  είναι  ισοπαχείς  και  ευθύγραμμοι,  με  καθάρισμα  και  αρμολόγημα  τους  με
τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου, ενώ η τελική επιφάνεια θα διαμορφώνεται απόλυτα ενιαία και
συνεχής.  Σε  αποστάσεις  το  πολύ  ανά  20m  προβλέπεται  η  κατασκευή  αρμών  διαστολής  απόλυτα
ευθύγραμμων και σε όλο το βάθος του δαπέδου που θα γεμίζουν στο εσωτερικό τα κενά με μαστίχη.

Για την κατασκευή της όδευσης των τυφλών θα χρησιμοποιηθούν ανάλογες πλάκες σκυροδέματος,
σύμφωνα με την Αποφ. Αριθ. Οικ. 52487 (ΦΕΚ 18/15-1-2002), την Εγκύκλιο 8298/26/3-3-2004 και την
Υ.Α.-Αρ.52907/28-12-09/ΦΕΚ Β’2621/31-12-09: 

Διακριτές  αραιές  ραβδώσεις,  τύπος Α-ΟΔΗΓΟΣ, οι οποίες επιτρέπουν την συνεχή όδευση με τη
χρήση υποβοηθήματος και θα τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα κίνησης. Με τέτοιες
πλάκες,  με  τις  ρίγες  κάθετα  στον άξονα της  κίνησης,  θα επιστρώνονται  και  τα κεκλιμένα  επίπεδα
(ράμπες).

Φολιδωτές με αραιές εξάρσεις, τύπος Β-ΚΙΝΔΥΝΟΣ, οι οποίες  τοποθετούνται για να ειδοποιήσουν
για ενδεχόμενο εμπόδιο ή κίνδυνο και είναι χρώματος κίτρινου, διαστάσεων 0,40x0,40cm και ενίοτε
διαστάσεων 0,20x0,40cm. Αυτές οι πλάκες θα τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και στο τέλος
ραμπών, κλιμάκων, κ.λ.π.

Φολιδωτές με πυκνές εξάρσεις, τύπος Γ-ΑΛΛΑΓΗ, οι οποίες τοποθετούνται στη διαδρομή όδευσης
και προσδιορίζουν την αλλαγή της κατεύθυνσης, διαστάσεων 0,40x0,40cm και χρώματος κίτρινου.

Διακριτές  πυκνές  ραβδώσεις,  τύπος  Δ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ,  οι  οποίες  τοποθετούνται  για  να
ενημερώσουν  –  οδηγήσουν  τα  άτομα  με  προβλήματα  όρασης,  σε  σημεία  αστικού  εξοπλισμού  –
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εξυπηρετήσεων  (τηλεφωνικοί  θάλαμοι,  ανάγλυφες  πληροφοριακές  πινακίδες,  ταχυδρομικά  κουτιά,
περίπτερα κ.λ.π.), διαστάσεων 0,40x0,40cm. Βλέπε κατασκευαστική λεπτομέρεια.

Οι πλάκες θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης, σύμφωνα και
με τα άρθρα της Ε.Σ.Υ.

2.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 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.

3.ΜΑΡΜΑΡΑ
Πλάκες  μαρμάρου,  περιζώματα  (μπορντούρες),  βαθμίδες  κ.λ.π.  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  της

μελέτης και την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης, από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους
3cm το οποίο τοποθετείται ανάμεσα στα διάφορα δάπεδα  αφήνοντας αρμό διαστολής πλάτους 0,05 cm.

Η  τοποθέτηση  όλων  των  μαρμάρων  θα  γίνει  με  τσιμεντοκονία  450kg  τσιμέντου  (1:3).  Τα
αρμολογήματα γενικά γίνονται  με τσιμεντοκονία 600kg λευκού ή κοινού τσιμέντου (1:2),  με ή όχι
προσθήκη μεταλλικού χρώματος, ανάλογα με το χρώμα του μαρμάρου και πάντως σύμφωνα με την
εκλογή  της  Υπηρεσίας,  τόσο  για  το  είδος  του  τσιμέντου  όσο  και  την  απόχρωση  του  μεταλλικού
χρώματος.

4.ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ από ψυχρά υλικά
Προβλέπονται επιστρώσεις με κυβόλιθους από ψυχρά υλικά διαφόρων διαστάσεων και χρωματισμών,

της εκλογής της υπηρεσίας, για την βελτίωση των θερμικών επιδόσεων των εξωτερικών χώρων.
4.1.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.

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. 
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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. 

Σημειώνεται ότι η πρώτη σειρά κυβόλιθων η οποία εφάπτεται στη ρυμοτομική γραμμή ή σε άλλου
είδους δαπεδοστρώσεις,  τοποθετούνται κολλητές με τσιμεντοκονίαμα.

Στην αποκατάσταση των δαπέδων πέριξ της περιοχής των φρεατίων του συστήματος βυθιζόμενων
κάδων θα χρησιμοποιούνται πλάκες, κυβόλιθοι, μάρμαρα κ.λ.π. ίδια ή παρόμοια με τα διαστρωμένα
στην περιοχή παρέμβασης.

Η  τοποθέτηση  των  δαπεδοστρώσεων  γίνεται  σε  υπόστρωμα  από  τσιμεντοκονίαμα  των  450kg
τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 2cm, με την τελική επιφάνεια να διαμορφώνεται απόλυτα ενιαία και
συνεχής. Οπου απαιτείται θα διαμορφώνονται αρμοί 2mm με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι ισοπαχείς
και ευθύγραμμοι.

Β.6. Χρωματισμοί  
Όλες οι επιφάνειες που θα χρωματιστούν, καθορίζονται και τρίβονται, αρχικά με πατόχαρτο οι τοίχοι,

με γυαλόχαρτο τα ξύλινα και με σμυριδόχαρτο τα σιδερένια.
Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων δειγματολογίων και

υλικά  αναγνωρισμένων  για  την  ποιότητα  τους  εργοστασίων.  Η  εκλογή  των  αποχρώσεων  που  θα
εφαρμοστούν ανήκει αποκλειστικά στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή
πολλαπλών αποχρώσεων και σχεδίων σε κάθε επίπεδη επιφάνεια.

Οι  εξωτερικοί  τοίχοι  χρωματίζονται  με  ψυχροπλαστικά  χρώματα,  κατάλληλα  για  επιφάνειες
αλκαλικές, όπως είναι το σκυρόδεμα και τα κονιάματα.

Οι χρωματισμοί των μεταλλικών επιφανειών δεν προβλέπονται γενικά σπατουλαριστοί εκτός αν η
μελέτη το προβλέπει. Προηγείται καθαρισμός με σπάτουλα και συρματόβουρτσα. Ακολουθεί πρώτη
επίστρωση  με  αντισκωριακό  μίνιο  και  στη  συνέχεια  δεύτερη  στρώση  μίνιου  διαφορετικής  όμως
απόχρωσης.  Επακολουθούν  δύο  στρώσεις  ελαιοχρώματος  ή  ντουκοχρώματος  (ανάλογα  με  το  τι
προβλέπει  η  μελέτη  για  κάθε  επιφάνεια)  που  διαφέρουν  λίγο  στην  απόχρωση.  Σε  περίπτωση
χρωματισμού με ντούκο, μεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχρωμα και ξεσκόνισμα

Οι  ξύλινες  κατασκευές  (πάγκοι  κ.λ.π.)  θα  χρωματισθούν  με  βερνίκι  προδιαγραφών  και  βαθμών
εμποτισμού  μακράς  διαρκείας,  υψηλών  αντοχών  σε  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (υψηλές
θερμοκρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια, υπεριώδης ακτινοβολία, βροχή, ψύχος κ.λ.π.).

Θα  εφαρμοσθεί  η  ακόλουθη  διαδικασία:  Τρίψιμο  των  επιφανειών  του  ξύλου  με  γυαλόχαρτο,
σχολαστικό  ξεσκόνισμα  και  επάλειψη με  προστατευτικό  υγρό που  λειτουργεί  και  σαν αστάρι.  Θα
ακολουθήσει και πάλι τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ώστε να είναι λεία η τελική επιφάνεια. Στην συνέχεια θα
γίνει η τελική επάλειψη με βερνίκι σε δύο στρώσεις.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ  
Το  κάθε  σύστημα  βυθιζόμενων  κάδων  θα  φέρει  κατάλληλου  τύπου  κατασκευή,  όπως  αυτή

προδιαγράφεται στη συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων. Θα φέρει σήμανση
CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία περί εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων
ασφάλειας μηχανών και υγιεινής (ΠΔ 377/93 και 18/96 όπως αυτά ισχύουν).

Το κάθε σύστημα θα αποτελείται από:
 Δύο  (2)  επίγειους  δέκτες  απορριμμάτων  ένας  κυκλικής  και  ένας  παραλληλόγραμμης  μορφής
προκειμένου να διαχωρίζεται το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης 
 Μεταλλική βάση έδρασης στην οποία εδράζονται οι επίγειοι δέκτες
 Δύο (2) κοινούς κάδους απορριμμάτων 1100Lt
 Πτυσσόμενο πλαίσιο που φέρει τους δύο (2) κοινούς κάδους απορριμμάτων 1100Lt που βρίσκονται
κάτω από τη βάση έδρασης
 Το σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων και το σύστημα ανόδου-καθόδου των κάδων
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 Το σύστημα πλοήγησης-χειρισμού
 Το σύστημα ασφάλειας-εσωτερικά όργανα ελέγχου
 Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) που τοποθετείται υπόγεια

Επισυνάπτονται ενδεικτικές τομές, δύο κατακόρυφες τομές (α-α και β-β) του φρεατίου υποδοχής
του  συστήματος  μετά  του  θραυστού  υλικού  πλήρωσης  και  του  εξωτερικού  υπόγειου  πλαισίου
(δεξαμενή) και μία κατακόρυφη ενδεικτική τομή του συστήματος σε θέση πλήρους ανάπτυξης.

Γ.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Το βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ θα

φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί
για συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων. 

Το  εργοστάσιο  κατασκευής  του  συστήματος,  θα  εφαρμόζει  υποχρεωτικά  σύστημα  διαχείρισης
ποιότητας, για το σχεδιασμό, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιημένο κατά ISO9001:2015,
18001:2007, 14001:2015 διαπιστευμένα του κατασκευαστή του συστήματος  και όλα τα νομιμοποιητικά
έγγραφα λειτουργίας του μηχανισμού που ορίζονται στην 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε
στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10.

Γ.1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για την αποφυγή εισροής υδάτων ακόμη και στην περίπτωση
ραγδαίων βροχοπτώσεων.  
 Οι επίγειοι  δέκτες  απορριμμάτων,  ένας κυκλικής  και  ένας  τετράγωνης διατομής,  πρέπει  να είναι
καινούριοι, στιβαρής κατασκευής και να μην καταπονούνται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των
τοιχωμάτων. Να είναι δε εξωτερικά επενδεδυμένοι με υλικό τέτοιο (αυτοκόλλητο ή βαφή) που να μην
επιτρέπει  την  επικόλληση  αφισών,  ενώ  εμφανώς  θα  αναγράφεται  το  λογότυπο  του  Δήμου και  η
χρονολογία εγκατάστασης του συστήματος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 Το κάθε σύστημα κάδων θα φέρει δύο κοινούς κάδους απορριμμάτων 1100 lt, οι οποίοι θα είναι ίδιοι
με τους υπόλοιπους κάδους κοινής χρήσης που διαθέτει ο Δήμος και οι οποίοι θα είναι οι υπόγειοι
τελικοί δέκτες των απορριμμάτων.
 Το σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων θα γίνεται μέσα στους κοινούς κάδους απορριμμάτων 1100 lt. 
 Ενδεικτικές διαστάσεις φρεατίου: Πλάτος 1,5m Χ Μήκος 2,5m X Ύψος 2m.
 Το σύστημα θα τροφοδοτείται από μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα με ονομαστική ισχύ κατάλληλη
ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής (θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες
φορτίο και με υπέρβαση φορτίου το ανώτερο 30%). 
 Το  σύστημα  θα  είναι  πρόσφατης  τεχνολογίας  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
 Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230V και θα μετατρέπεται σε 24
ή 12V dc για τις λειτουργίες των κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά σήματα.
 Όλο το σύστημα θα βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το
πάτημα ενός επιδαπέδιου μπουτόν για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και θα
απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο.
 Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων PLC.
Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από τον κάθε μηχανισμό π.χ.
ώρες λειτουργίας, ρίψης απορριμμάτων ανά μήνα, λειτουργία πρέσας ανά μήνα, άδειασμα κάδου. 
 Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής (πλην των ανοξείδωτων) πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται, θα
ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε τουλάχιστον δύο στρώσεις. 
 Το σύστημα θα είναι συμβατό με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου ώστε να μην
απαιτηθούν προσθήκες ή τροποποιήσεις στις υπάρχουσες υπερκατασκευές τους.
 Το σύστημα θα είναι πιστοποιημένο τουλάχιστον κατά την οδηγία 2006/42/ΕC και κατά τo πρότυπο
EN ISO 12100 1/2 και θα φέρει τη σχετική δήλωση συμμόρφωσης (CE) του κατασκευαστή. 

Γ.1.2. ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 Το κάθε σύστημα κάδων θα φέρει  δύο (2) επίγειους δέκτες απορριμμάτων ανοξείδωτους  εκ των
οποίων  ο  ένας  θα  είναι  κυκλικής  μορφής,  εξωτερικής  διαμέτρου  Φ600-700mm  και  εσωτερικής
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διαμέτρου περίπου Φ400mm για τη συλλογή οργανικών-σύμμικτων απορριμμάτων και ο δεύτερος θα
είναι  μορφής  παραλληλογράμμου  για  τη  συλλογή  υλικών  συσκευασίας,  εξωτερικών  διαστάσεων
(900Χ600)mm περίπου και εσωτερικών διαστάσεων (550Χ300)mm περίπου.
 Τα καπάκια των επίγειων δεκτών θα είναι ανοξείδωτα.
 Η λειτουργία των επίγειων δεκτών (άνοιγμα-κλείσιμο) θα γίνεται με τη χρήση επιδαπέδιων μπουτόν
ανοξείδωτων, με παράλληλη φωνητική και οπτική ενημέρωση για το χρήστη αναφορικά με το είδος των
απορριμμάτων  που  δέχεται  ο  κάθε  δέκτης  (τουλάχιστον  στην  ελληνική  γλώσσα)  με  δυνατότητα
προγραμματισμού και δεύτερης γλώσσας.
 Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί αυτόματα.
Θα κλείνει με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος του, για λόγους
ασφαλείας.

Γ.1.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ  
 Η μεταλλική βάση έδρασης θα είναι κατάλληλων διαστάσεων ώστε να εφάπτεται με την επιφάνεια
στην οποία θα τοποθετηθεί.
 Το πάχος  της  βάσης  έδρασης  θα  είναι  πάχους  τουλάχιστον  3mm επενδυμένη  με  υλικό  ψυχρής
ανοδίωσης. 
 Θα εδράζεται με τρόπο τέτοιο επί του εξωτερικού πλαισίου (δεξαμενής) ώστε να δημιουργεί ένα
υδατοστεγές σύνολο.

Γ.1.4. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 Το πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει δυο (2) θέσεις μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100lt κοινής
χρήσης των ΟΤΑ προκειμένου να μπορεί η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου να τους χειρίζεται με
τον υπάρχοντα στόλο.
 Οι κάδοι θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες θα είναι συγκολλημένες στο βοηθητικό
πλαίσιο της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.

Γ.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ  
Το σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων και ανόδου-καθόδου αποτελείται από :

- Τον κινητήρα 
- Τον δυναμολήπτη
- Το υδραυλικό κύκλωμα
- Την αντλία

 Η κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα
αποτελείται κυρίως από: 
α)αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης, 
β)ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής (χειριστήριο), 
γ)ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση, 
δ)ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή.

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με ρομποτική
λειτουργία σύστημα ρίψης απορριμμάτων. 
 Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δύο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα πιέζουν τα
απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lt, σε όλο το πλάτος και μήκος του εσωτερικού περιγράμματος
του κάδου. Αυτόματο υδραυλικό σύστημα σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων: η συμπίεση θα
είναι διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας
Υπηρεσίας  του  Δήμου  και  το  είδος  των  απορριμμάτων.  Επίσης  με  το  σύστημα  διαβαθμισμένης
συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας του κάθε κάδου (ώστε να μην
ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια βάρους και όγκου των απορριμμάτων) και να γίνεται η αποκομιδή όταν
χρειάζεται.
 Η διαδικασία της συμπίεσης θα έχει τη δυνατότητα ανάλογα με το ειδικό βάρος και το είδος των
απορριμμάτων  να  αυξάνει  την  χωρητικότητα  σε  κάθε  στόμιο  ρίψης  κατ'ελάχιστον  δύο  φορές  της
συνήθους καθημερινής εναπόθεσης.
 Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του κάδου θα λειτουργεί
αυτόματα με την εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και θα μπορεί να δέχεται όλες τις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  σελίδα  7



πιέσεις  των  απορριμμάτων  της  κάθε  πρέσας  ώστε  να  μην  προκαλείται  ζημιά  στους  υφισταμένους
κάδους.

Γ.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  
 Το σύστημα πλοήγησης-χειρισμού πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 30-60cm από τη βάση έδρασης.
Θα εφάπτεται της περιμετρικής επιφάνειας της βάσης έδρασης και θα είναι υδατοστεγούς κατασκευής.
Θα  διαθέτει  χειροκίνητο  βοηθητικό  σύστημα  εξαγωγής  σε  περίπτωση  βλάβης  του  κεντρικού
συστήματος ή διακοπής ρεύματος.

Γ.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος θα είναι εργονομικά διευθετημένα και θα διαθέτουν
κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα και χαρακτηριστικά:
 Όλες οι  λειτουργίες  του μηχανισμού πρέπει  να ελέγχονται  ηλεκτροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων
βαλβίδων καταμερισμού. 
 Πρέπει να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης, ένα σε σταθερή βάση και ένα
δίπλα ακριβώς στο εξωτερικό καπάκι, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και παρακολούθηση του
συστήματος. Όλα τα χειριστήρια πρέπει να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην ουδέτερη
θέση (DEAD MAN CONTROLS).
 Όταν  λειτουργεί  το  χειριστήριο  του  ενός  μηχανισμού  πρέπει  να  αποκλείεται  η  λειτουργία  του
δεύτερου.
 Όλα τα υδραυλικά έμβολα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την
κατάβαση των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων.
 Όλο το σύστημα πρέπει να διαθέτει εκ κατασκευής όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι
αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας  του ώστε,  υπό κανονικές  συνθήκες  λειτουργίας,  να καθίσταται
αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.
 Πρέπει να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος
όταν φθάσει στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτουν
σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο θα ελέγχεται μέσω καταλλήλων ηλεκτρικών
διακοπτών προσέγγισης.
 Πρέπει να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του
συστήματος.
 Στο κεντρικό χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας πρέπει να υπάρχει: 

(α) Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και κατάβασης,
αυτόματα και ανεξάρτητα με τη διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική του θέση ηρεμίας
για να γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον χειριστή του συστήματος για
αποφυγή ατυχήματος. 
(β) Σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του συστήματος
των μηχανισμών.

 Πρέπει να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση
των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου. 
Ο μηχανισμός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας
και διάγνωσης του συστήματος βραχιόνων και να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

o Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
o Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 
o Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 
o Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας 
o Μνήμη λειτουργίας του συστήματος 
o Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου 
o Ενδεικτικό μάζας απορριμμάτων 
o Ενδ. λυχνία εμπλοκής της υδραυλικής αντλίας συστήματος 
o Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 
o   Χειριστήρια σειρήνας
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Γ.5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)  
 Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) θα είναι ολόσωμο, συνολικής χωρητικότητας 5-8 m3.
 Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε σε πιθανή μεγάλη βροχόπτωση να
αποφευχθεί η εισροή υδάτων στο χώρο των μηχανισμών και των κάδων.
 Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα
κατά άξονα βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 
 Η δομή των υλικών της δεξαμενής θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για
αλμυρά νερά.
 Η κατασκευή του συστήματος ΔΕΝ θα συνδέεται με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης.
 Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής θα είναι κοινό γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα, πάχους
4mm τουλάχιστον,  με  νευρώσεις  ικανές  να  αντέξουν  την  πίεση  της  περιμέτρου  των  ενδεχομένων
καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων θα γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή
κατασκευή.
 Το πλαίσιο  θα  εδράζεται  επάνω σε  υλικό  που θα  μπορεί  να  απορροφά τις  ταλαντώσεις  και  να
διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου. 
 Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του
δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί.

Γ.6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  
 Κάθε σύστημα  θα τροφοδοτείται με καλώδιο τροφοδοσίας  E1VV 3x2,5mm2,  το  οποίο  θα  οδεύει
εντός πλαστικού σωλήνα σπιράλ διαμέτρου Φ16mm.
 Η όδευση των σωλήνων PE διέλευσης  καλωδίων θα  γίνεται  υπόγεια  και  σε βάθος  τουλάχιστον
500mm. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η επάνω επιφάνειά τους να απέχει από την
επιφάνεια του εδάφους τουλάχιστο 500mm και θα φέρουν την κατάλληλη επικάλυψη και επισήμανση
για  την  αποφυγή  βλάβης  τους.  Αν  και  εφόσον  οι  τοπικές  συνθήκες  στο  σημείο  παρέμβασης  το
επιβάλουν, η όδευση των σωλήνων θα γίνεται σε μεγαλύτερο βάθος με τον ανάλογο εγκιβωτισμό, με τη
σύμφωνα γνώμη της Επίβλεψης. 
 Σύστημα μετάδοσης δεδομένων: Θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από
τον κάθε μηχανισμό π.χ. ώρες λειτουργίας, ρίψης απορριμμάτων αν μήνα, λειτουργία πρέσας ανά μήνα,
πληρότητα κάδου κ.λ.π.. Η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται μέσω συστήματος απομακρυσμένου
έλεγχου GSM modem, το οποίο θα λειτουργεί αυτόνομα για κάθε υπόγειο σύστημα και θα μεταδίδει
δεδομένα και πληροφορίες από τον κάθε μηχανισμό μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ώστε να
γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων όταν ο κάδος έρχεται σε πληρότητα, και επίσης θα μπορεί να
μεταδίδει  και  δεδομένα  εσφαλμένης  λειτουργίας.  Ετσι  θα  καθίσταται  εφικτή  και  η  από απόσταση
διαχείριση και ενημέρωση των στοιχείων των συστημάτων.

Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018 Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018

η συντάκτρια ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: Παρεμβάσεις ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων και 
διαμορφώσεις για ενσωμάτωση 
υπόγειων συστημάτων 
διαχωρισμού και αποκομιδής 
απορριμμάτων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  61/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

1. ΦΥΤΕΥΣΗ

1.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε είδος εργασίας θα είναι αρίστης ποιότητας του εμπορίου. Στα

υλικά συμπεριλαμβάνονται: το φυτικό υλικό, οι εισροές (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, κ.λ.π.) και τα λοιπά

βοηθητικά, όπως πάσσαλοι, υλικά προσδέσεων, κ.λ.π.

Κάθε  εργασία  θα εκτελεστεί  με τον  τρόπο που πρέπει,  όπως  περιγράφεται  στα αντίστοιχα κεφάλαια  και

σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων που έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο του έργου.

1.1.1 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δένδρα – Θάμνοι

Το προσφερόμενο, από τον ανάδοχο, φυτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν

σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  εμφανίσεως,  απαλλαγμένο  από

εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές, πλουσίου και υγιούς ριζικού συστήματος και ανεπτυγμένο

εντός φυτοδοχείων με αδιατάραχτες μπάλες (προκαταρτικός φυτοπαθολογικός έλεγχος στο φυτώριο είναι

επιδιωκόμενος).

Όλα τα φυτά θα συμφωνούν απόλυτα με το όνομά τους και ένα από κάθε ομάδα ή σύνολο ίδιων φυτών θα

έχει ετικέτα με το όνομα και το μέγεθος των φυτών σύμφωνα με την επικρατούσα στα φυτώρια πρακτική. Σε

κάθε περίπτωση τα βοτανικά ονόματα θα υπερισχύουν των κοινών ονομάτων.

Το  φυτικό  υλικό  κατά  είδος,  αριθμό,  μέγεθος,  ηλικία  και  κατηγορία  είναι  αυτό  που  περιγράφουν  οι

προδιαγραφές:

Τα δέντρα θα έχουν καλά αναπτυγμένη κόμη, ύψος όπως αναφέρεται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών

φυτικού υλικού του Α.Τ.Ε.Π.  μετρούμενο από  το λαιμό της  ρίζας  και  ελάχιστη περίμετρο κορμού,  όπως

αναφέρεται στον ίδιους πίνακες, η οποία μετράται σε ύψος 1μ. από το λαιμό της ρίζας. Όλα τα δένδρα θα

είναι καλά διακλαδισμένα σε ύψος άνω των 2 μέτρων (η διακλάδωση να αποτελείται τουλάχιστον από 3-4

κλάδους), με ευθυτενή κορμό, με καλά σχηματισμένη κόμη και σχήμα κόμης χαρακτηριστικό του είδους τους.

Οι  θάμνοι  και  τα ποώδη θα είναι  διακλαδισμένοι  από  το λαιμό της  ρίζας  (η  διακλάδωση να αποτελείται

τουλάχιστον από 3-4 κλάδους) και θα έχουν κανονικά διαμορφωμένο σχήμα και ύψος ανάλογα με το είδος.

Αναλυτικά  τα  είδη  φυτών  θα  πληρούν  ανά  κατηγορία  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  τους  δίδονται  στους

αντίστοιχους πίνακες του Α.Τ.Ε.Π.

Προμήθεια φυτικού υλικού

Η προμήθεια φυτικού υλικού θα γίνει στις ποσότητες που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου και θα

είναι  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος. Οι προδιαγραφές θα τηρούνται
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αυστηρά και  ο  επιβλέπων  γεωπόνος  θα  έχει  το  δικαίωμα να  απορρίψει  φυτικό  υλικό  που  δεν  τηρεί  τις

προδιαγραφές αυτές, δεν είναι υγιές και η εμφάνιση τους δεν κρίνεται ικανοποιητική. 

Τα είδη που αναφέρονται στα σχέδια και οι θέσεις αυτών είναι ενδεικτικά και τόσο τα είδη όσο και οι θέσεις

τους μπορούν να αλλάξουν με άλλες επιλογές από τον πίνακα φυτών του Α.Τ.Ε.Π., πάντα με την έγκριση της

επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Χειρισμός Υλικών

Κατά τη μεταφορά από το φυτώριο αλλά και εντός του εργοταξίου, όλα τα φυτά θα συσκευάζονται έτσι ώστε

να εξασφαλίζεται προστασία από την υπερβολική ζέστη ή κρύο, τον ήλιο, τον άνεμο και άλλους κλιματικούς

παράγοντες.

Η αποθήκευση των φυτών στο εργοτάξιο θα είναι εξασφαλισμένη όπως επίσης και η προστασία τους από

ήλιο, άνεμο, και εργασίες κατασκευής. Θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένο και καλά αεριζόμενο χώρο και θα

πρέπει να εξασφαλίζεται η άρδευση αυτών.

Όλες οι μπάλες χώματος φυτών θα είναι συμπαγείς και άθικτες.

Όλα τα φυτά θα κρατούνται κατά τις μετακινήσεις τους από τους εργάτες, από το φυτοδοχείο και όχι μόνο

από τον κορμό του φυτού, ώστε να μην καταστρέφεται το ριζικό σύστημα του φυτού κατά τη μεταφορά. Η

κόμη του κάθε δέντρου θα δένεται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγεται το σπάσιμο των κλάδων.

Όλα τα φυτά που αποθηκεύονται επί  τόπου του έργου θα είναι  πάντοτε κατάλληλα προστατευμένα από

τραυματισμούς.

Εγγυήσεις

Το φυτικό υλικό θα είναι εγγυημένο για τη διάρκεια της μεταφοράς επί τόπου, της εγκατάστασης και όλης της

περιόδου συντήρησης μέχρι την οριστική παραλαβή.

Το φυτικό υλικό που δεν θα παρουσιάζει εμφανή σημεία ευδοκίμησης, θα αντικαθίσταται μόλις το επιτρέψει ο

καιρός και αφού ειδοποιηθούν οι επιβλέποντες του έργου.

Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν  για  αντικατάσταση  θα είναι  του ιδίου είδους και  μεγέθους όπως τα

αρχικώς  προδιαγραφόμενα.  Όλη η  εργασία,  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών,  των  εργατικών,  και  του

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στις αντικαταστάσεις, θα επιβαρύνει τον εργολάβο πρασίνου. Τα φυτά της

αντικατάστασης  θα  έχουν  την  ίδια  εγγύηση  όπως  καθορίζεται  παραπάνω.  Κάθε  ζημιά  ακόμη  και  ίχνη

τροχοφόρου  σε  χώρους  φύτευσης,  που  προκλήθηκε  κατά  την  εκτέλεση  της  αντικατάστασης,  θα

επιδιορθώνονται αμέσως.

Το φυτικό υλικό που κατά το πέρας της περιόδου εγγύησης είναι σε αμφίβολη κατάσταση αντικαθίσταται,

εκτός εάν κατά τη γνώμη του υπεύθυνου επιβλέποντα είναι σκόπιμο να επεκταθεί η περίοδος εγγύησης κατά

μία πλήρη περίοδο ανάπτυξης .

1.1.2 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Γενικά

Τα συσκευασμένα υλικά θα παραδοθούν σε συσκευασίες όπου αναγράφονται:

 Το βάρος ή ο όγκος

 Η ανάλυση του υλικού

 Το όνομα του κατασκευαστή

Θα προστεθούν τα υλικά από φθορές κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση τους.  Επίσης,  θα διατεθεί

ασφαλής αποθήκευση για πολύτιμα και φθαρτά υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ,  σελίδα  2



Κηπευτικό χώμα 

Το κηπευτικό χώμα θα είναι θα είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση

των βιολογικών λειτουργιών των φυτών.

Για τις ανάγκες του έργου απαραίτητη θεωρείται η εγκατάσταση κηπαίου χώματος, σε 25 εκ. βάθος, από την

τελική διαμορφούμενη επιφάνεια, στους χώρους φυτεύσεων.

Θα έχει μέση αμμοαργιλλώδη σύσταση, με περιεκτικότητα σε άργιλλο όχι περισσότερο από 30% και άμμο

τουλάχιστον 55% με επαρκή ποσότητα οργανικής ουσίας.

Θα είναι γόνιμο και εύθρυπτο, προερχόμενο από βάθος εκσκαφής έως 0,70μ., pH 6,0-7,5, απαλλαγμένο από

άλατα, ξένες προσμίξεις, όπως υλικά από κατεδαφίσεις, μπάζα, πέτρες ή χαλίκια, ρίζες και πολυετή ζιζάνια.

Επίσης, θα είναι απαλλαγμένο εντόμων και νηματωδών παθογόνων. 

Στη  συνέχεια  θα  γίνει  βελτίωση  του  κηπευτικού  χώματος  με  πρόσμιξη  οργανικής  ουσίας,  περλίτη  και

λιπασμάτων στις κατάλληλες αναλογίες και ανάλογα με το υπόστρωμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 

Οργανική ουσία 

Το φυτικό χώμα θα εμπλουτιστεί με οργανικά εδαφοβελτιωτικά. Θα χρησιμοποιηθεί μεταπλάστης εδάφους

προερχόμενος από επεξεργασμένο λεοναρδίτη και φυτικά υπολείμματα, απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων,

έντομα, νηματώδεις κ.λ.π. για την αύξηση της περιεκτικότητας της οργανικής ουσίας του εδάφους.

Περλίτης

Είναι  ανόργανο  αργιλλοπυριτικό  ορυκτό,  ηφαιστιογενούς  προέλευσης  με  κόκκους  διαμέτρου  1-5mm.,

ελαφρύς (80-110 kgr/m3), χημικά αδρανής με pH 6,5-7,5 και εντελώς απαλλαγμένος από σπόρους ζιζανίων

και φυτοπαθογόνα. 

Ο περλίτης συνιστάται ιδιαίτερα για εδάφη με μειωμένη στραγγιστική ικανότητα γιατί βελτιώνει τις ιδιότητες

του  εδάφους  (υφή  -  δομή),  αυξάνει  το  πορώδες,  εξασφαλίζει  τον  αερισμό  της  ρίζας  του  φυτού  και

διευκολύνει την ανάπτυξή της. Επίσης βελτιώνει τη στράγγιση, κατακρατώντας τα θρεπτικά συστατικά και

την υγρασία, τα οποία τα αποδίδει στη ρίζα του φυτού. 

Λιπάσματα

Τα λιπάσματα θα είναι του εμπορίου, κοκκώδους τύπου, με ομοιογενή σύσταση, ξηρά και σπειρωτά και θα

παραδοθούν επί τόπου σε σφραγισμένη συσκευασία με σημειωμένη την υπεύθυνη χημική ανάλυση από τον

κατασκευαστή και το βάρος.

Για τα δένδρα και τους θάμνους προτείνεται πλήρες λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης με χρόνο αποδέσμευσης

5-6 μήνες, να έχει επικάλυψη με ιχνοστοιχεία και σύσταση N.P.K. 18-10-11 ή παραπλήσια, σε ποσότητα 100

gr για κάθε δένδρο και 20 gr για κάθε θάμνο.

Πάσσαλοι υποστύλωσης και υλικά πρόσδεσης δένδρων

Οι πάσσαλοι  θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των δέντρων, θα είναι από ξύλο καστανιάς, ευθυτενείς,

κυλινδρικοί,  ύψους  3,0μ.  και  διαμέτρου  8-10εκ.  Δεν  θα  έχουν  προβλήματα  από  προσβολές  εντόμων  ή

μυκήτων και θα είναι πελεκητοί στο ένα άκρο τους και εμποτισμένοι με πίσσα μέχρι ύψος 0,50μ..

Για  την  πρόσδεση  των  δέντρων  στους  πασσάλους  θα  χρησιμοποιηθούν  τρεις  ελαστικοί  σύνδεσμοι  ανά

δένδρο.

1.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Προκαταρτικές Εργασίες – Εργασίες Υποδομής

Πριν γίνει οποιαδήποτε φυτευτική εργασία πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα χώματα που περιέχουν βλαβερές

ουσίες,  όπως  λάδια,  σκυρόδεμα,  μπάζα  και  άλλα άχρηστα αντικείμενα,  αφαιρώντας  τα χώματα μέχρι  τη
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στάθμη  στεγνότητας  στις  περιοχές  που  έχουν  επηρεαστεί.  Τα  χώματα  που  έχουν  επηρεαστεί  θα

αντικατασταθούν με άλλα κατάλληλα για εγκατάσταση φυτών.

Ειδικότερα  για  τα  δένδρα  που  πρόκειται  να  φυτευτούν,  πρέπει  να  αφαιρεθεί  όλο  το  χώμα  σε  βάθος

τουλάχιστον 1,20μ. και να γίνει έλεγχος της στράγγισης.

Διαμόρφωση επιφάνειας του εδάφους

Η προκαταρτική διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να προετοιμάζει

την τελική διαμόρφωση. 

Οι εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους θα είναι οι εξής:

 Διάστρωση χώματος

 Διαμόρφωση επιφάνειας – αφαίρεση ξένων υλικών (τσουγκράνισμα)

 Φρεζάρισμα μέχρι βάθους 30 εκ.

 Δεύτερη διαμόρφωση (τσουγκράνισμα)

 Επισήμανση – οριοθέτηση θέσεων φύτευσης

Εγκατάσταση Φυτικού Υλικού

Γενικά

Η εγκατάσταση των δέντρων και θάμνων περιλαμβάνει τις εργασίες του αρχικού βοτανίσματος με εργάτες ή

μηχανικά μέσα, της σήμανσης της θέσης του καθ’ ενός, της διάνοιξης των λάκκων, της φορτοεκφόρτωσης,

μεταφοράς και διανομής των φυτών, του λιπάσματος, των εδαφοβελτιωτικών και των πασσάλων (για την

υποστήριξη  των  δέντρων),  της  φύτευσης  των  φυτών,  της  υποστύλωσης  για  τα  δέντρα  εκτός  των

κωνοφόρων και της άρδευσης αμέσως μετά τη φύτευση.

Εποχή φύτευσης

Η ενδεικνυόμενη εποχή φύτευσης είναι από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο με εξαίρεση ημέρες που επικρατούν

πολύ χαμηλές  θερμοκρασίες ή υπερβολική ζέστη.

Άνοιγμα λάκκων φύτευσης 

Οι λάκκοι οι οποίοι  θα ανοιχτούν από εργάτες με ή χωρίς την χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος θα είναι

κυλινδρικοί με τις ακόλουθες διαστάσεις 

 Για φύτευση δένδρων  0,7 x 0,7 x 0,7 m ή 1 x 1 x 1 m 

 Για φύτευση θάμνων 0,3 x 0,3 x 0,3 m ή 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Εμπλουτισμός κηπευτικού χώματος με οργανική ουσία και περλίτη

Το φυτικό χώμα θα εμπλουτιστεί με οργανικά εδαφοβελτιωτικά σε ποσοστό 20% με οργανική ουσία και 10%

με περλίτη επί του όγκου του κηπευτικού χώματος.

Τρόπος Φύτευσης

Μετά τη διάνοιξη των λάκκων των δένδρων είναι προτιμότερο για λόγους καλής στράγγισης να τοποθετείται

ένα στρώμα χοντρού χαλικιού 0,20εκ. στους λάκκους των δένδρων που θα φυτευτούν σε πλακόστρωτες

επιφάνειες.

Στη συνέχεια ο λάκκος γεμίζει κατά το 1/3 του βάθους με μίγμα χώματος και εδαφοβελτιωτικών και γίνεται

προσθήκη λιπάσματος 100 gr για κάθε δένδρο, και 20 gr για κάθε θάμνο.

Θα αφαιρείται κάθε είδος συσκευασίας των φυτών, δηλαδή πλαστικές σακούλες, γλάστρες, λινάτσες κ.λ.π. με

προσοχή χωρίς να σπάσει η μπάλα χώματος.
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Το φυτό στη συνέχεια θα τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό με τέτοιο τρόπο ώστε ο

λαιμός του φυτού να φθάνει στο ίδιο ύψος ή λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Αν  πρόκειται  για  δένδρο  τοποθετείται  πάσσαλος  προς  την  πλευρά  κατεύθυνσης  των  συνήθων  ανέμων,

καρφώνεται  σε  βάθος  τουλάχιστον  0,5μ.   εντός  του  εδάφους,  έτσι  ώστε  να  εφάπτεται  με  την  μπάλα

χώματος, χωρίς να τη διασπάσει.    

Ακολουθεί πλήρωση με χώμα, το οποίο προέκυψε από τη διάνοιξη του λάκκου, εφόσον αυτό είναι κατάλληλο.

Όταν  η  σύσταση  του  προϋπάρχοντος  χώματος  έχει  υποβαθμιστεί  αυτό  θα  απομακρύνεται  και  θα

χρησιμοποιείται νέο.

Στη συνέχεια το χώμα πατιέται από τα πλάγια ώστε να μην διασπάται η μπάλα από την πίεση και ταυτόχρονα

να έρθει σε καλή επαφή, να εξαλειφθούν τα κενά αέρος, να ελαχιστοποιηθεί η καθίζηση και να εξασφαλιστεί η

σταθερότητα του φυτού.

Για τα δένδρα ακολουθεί πρόσδεση με ελαστικούς συνδέσμους ανά πάσσαλο σε τρία σημεία.

Οι πέτρες καθώς επίσης και όλα τα άχρηστα υλικά που τυχόν προέκυψαν είτε από την εκσκαφή είτε από την

αποσυσκευασία των υλικών θα απομακρυνθούν από το χώρο και ο χώρος γύρω από το φυτό θα καθαριστεί,

θα ισοπεδωθεί, θα τσουγκρανιστεί και η φύτευση θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία λεκάνης άρδευσης και

την άρδευση του φυτού με λάστιχο.

Καθαρισμός

Όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι φυτοτεχνικές εργασίες ο χώρος της αποθήκευσης για φυτά και άλλα υλικά

καθώς και όλοι οι πεζόδρομοι και δρόμοι θα διατηρούνται καθαροί και τακτικοί.

Επίσης, τα απορρίμματα που προέρχονται από την αφαίρεση ζιζανίων ή λίθων από τις περιοχές φύτευσης

αλλά και την προετοιμασία χώρων φύτευσης θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο κάθε μέρα.

Τέλος, αφαιρούνται από όλα τα φυτά όλες οι ετικέτες, επιγραφές, πάσσαλοι και δεσίματα φυτωρίου.

1.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ισχύουν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  ανά  κατηγορία  φυτικού  υλικού  που  περιγράφονται  στους  σχετικούς

πίνακες του Α.Τ.Ε.Π. Στις περιπτώσεις όπου στους πίνακες φυτικού υλικού του Α.Τ.Ε.Π. - για δένδρα που είναι

διαμορφωμένα  σε  σχήματα  "1/1  F.  Standards"  -  δεν  αναφέρονται  τεχνικές  προδιαγραφές  ισχύουν  κατ΄

ελάχιστον τα παρακάτω:

Κατηγορία δένδρων Δ5 Δ6 Δ7
ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ (lt) 30-40 40-60 60-80

ΥΨΟΣ (m) 2,50-3,00 3,00-3,50 3,50-4,00

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ (cm) 10…12
12…14
14…16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ,  σελίδα  5



2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Για τους δύο πρώτους μήνες συντήρησης του νέου εγκατεστημένου πρασίνου οι απαιτήσεις των φυτών σε

νερό μέχρι την προσαρμογή του ριζικού τους συστήματος  θα είναι αυξημένες και ως εκ τούτου η παροχή του

νερού άρδευσης και ο έλεγχος της υδατικής κατάστασης των φυτών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελής. 

Οι  λοιπές  εργασίες  θα  γίνονται  με  βάση  το  εγκεκριμένο  ετήσιο  πρόγραμμα  εργασιών,  ανάλογα  με  τις

απαιτήσεις των φυτών. 

Η  συντήρηση  του  πρασίνου  θα  γίνεται  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  εκπληρώνεται  ο  προορισμός  των

φυτεύσεων. Θα παρακολουθείται συνέχεια η κατάσταση των φυτών και θα γίνονται οι απαραίτητες εργασίες

συντήρησης, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη

εμφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη λειτουργικότητα και την αισθητική βελτίωση του χώρου.

Λόγω της γειτνίασης του έργου με κατοικημένη περιοχή όλες οι επεμβάσεις φυτοπροστασίας και λιπάνσεων

θα γίνεται με προσοχή και σύνεση, υπό την επίβλεψη γεωπόνου, στις σωστές δοσολογίες και σε ημέρες που

δεν επικρατούν ισχυροί άνεμοι (όσον αφορά τους ψεκασμούς). 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την συντήρηση και την άρδευση του φυτικού υλικού μέχρι

την οριστική παράδοση του έργου. Η άρδευση του φυτικού υλικού σε θέσεις όπου δεν προβλέπεται δίκτυο

αυτόματης άρδευσης είναι υποχρέωση του εργολάβου.

2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης

Ο σχηματισμός των λεκανών άρδευσης των φυτών γίνεται δύο φορές ετησίως μία τον Μάρτιο και μία το

Σεπτέμβριο.

Άρδευση

Κατά τη διάρκεια συντήρησης προτείνεται να γίνεται άρδευση των φυτών με οποιοδήποτε τρόπο τουλάχιστον

κάθε δεύτερη μέρα από Απρίλιο έως Οκτώβριο και μία φορά την εβδομάδα την περίοδο από Νοέμβριο έως

Μάρτιο με ποσότητα 4lt/θάμνο και 16-24lt/δένδρο εκτός και αν μεσολαβούν βροχοπτώσεις. Εξυπακούεται ότι

η συχνότητα των αρδεύσεων επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, θερμοκρασία, ανέμους)

και θα είναι τακτικότερη εάν και όποτε αυτό απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η καλή ανάπτυξη

τους.

Επίσης  θα  γίνεται  έλεγχος  του  δικτύου  άρδευσης  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  (ιδιαίτερα  κατά  την

καλοκαιρινή θερμή περίοδο) και συντήρηση του δηλαδή άμεση επισκευή βλαβών και ρυθμίσεις όποτε αυτό

απαιτείται. 

Λίπανση

Προτείνεται να γίνονται λιπάνσεις δυο φορές ανά έτος με κοκκώδη λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης στα

φυτά. Μια φορά το φθινόπωρο με πλήρες λίπασμα με ιχνοστοιχεία (τύπου 15-15-15 ή 12-10-20 ή 12-12-17

(+2Mg+6S)) και μια φορά τέλη χειμώνα – αρχές άνοιξης με αζωτούχο λίπασμα (άζωτο (Ν) σε ποσοστό άνω

του 25%) με παρεμποδιστή νιτροποίησης (τύπου 25-15-0 ή 26-0-0 (+13S)). Θα γίνεται ενσωμάτωση του

λιπάσματος και στη συνέχεια πότισμα. 

Σχηματισμός κόμης - κλάδεμα

Ο σχηματισμός κόμης (κλάδεμα) θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό δυο φορές ανά έτος ανάλογα με το

είδος του φυτού (δέντρο ή θάμνος, αειθαλές ή φυλλοβόλο), την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που
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επιδιώκεται. Μετά το κλάδεμα θα απομακρύνονται από το έργο τα κομμένα κλαδιά σε κατάλληλο εγκεκριμένο

χώρο και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο.

Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών

Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών θα γίνεται 3 φορές το έτος, προληπτικά στα φυτά που εποχιακά

υπάρχει  πιθανότητα  εκδήλωσής  τους  ή  θεραπευτικά  όταν  εμφανιστεί,  με  κατάλληλα  μυκητοκτόνα  ή

εντομοκτόνα  σκευάσματα  (κατάλληλα  για  χρήση  στις  κατοικημένες  περιοχές)  με  ψεκασμό  της  κόμης  ή

ριζοπότισμα αφού προηγουμένως ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

Βοτάνισμα - Σκάλισμα

Το βοτάνισμα των χώρων μεταξύ των φυτών θα γίνεται από εργάτες έως και δυο φορές το μήνα (ανάλογα με

την εποχή) για την απομάκρυνση των διάφορων επιζήμιων και ανταγωνιστικών ζιζάνιων, που αναπτύσσονται

στη  διάρκεια  του  χρόνου  συντήρησης.  Μετά  την  εξαγωγή  ή  κοπή  των  παραπάνω  ζιζανίων  αυτά  θα

συγκεντρωθούν και θα απομακρυνθούν από το χώρο, μαζί με οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους

στους οποίους επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές η απόρριψη τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το

έργο. 

Ταυτόχρονα με το βοτάνισμα θα εκτελείται  και  το σκάλισμα για τον αερισμό της ρίζας και την αποφυγή

συμπίεσης του εδάφους.

Καθαρισμός χώρου φυτών

Ο  καθαρισμός  των  χώρων  των  φυτών  δηλαδή  η  συγκέντρωση  και  απομάκρυνση  των  διαφόρων

απορριμμάτων και ξένων αντικειμένων από το χώρο του έργου, είναι μια εργασία η οποία είναι απαραίτητη και

γίνεται σε τακτά διαστήματα ώστε ο χώρος να διατηρείται καθαρός.

Υποστύλωση δένδρων

Η υποστύλωση ενός τεμαχίου δέντρου, γίνεται δύο φορές ετησίως όταν χαλαρώνει  ή καταστρέφεται   η

σύνδεση πασσάλου – δέντρου και για τα 2-3 πρώτα έτη. Μετά η υποστύλωση πρέπει να αφαιρείται εφόσον

τα δένδρα έχουν εγκατασταθεί σταθερά στο έδαφος

Αντικατάσταση αποξηραμένων – τραυματισμένων φυτών

Αντικατάσταση των αποξηραμένων και  τραυματισμένων φυτών με φυτά ιδίου μεγέθους,  κατάστασης και

ποικιλίας.

Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018 Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018

ο συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
γεωπόνος

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΩΝ (ΔΕΝΔΡΑ)

ΔΕΝΔΡΑ
Κατηγορία Κατηγορία Δ5 Κατηγορία Δ6 Κατηγορία Δ7

ΤΙΜΗ  € 45 80 120

α/α ΟΝΟΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

1 Acacia dealbata

2 Acacia saligna

3 Albizia julibrissin 25 2,50-3,00 35 3,00-3,50 40 3,50-4,00
4 Ακακία λοφανθής Albizia lophantha
5 Ακακία πολυανθής Acacia floribunda

6 Ακακία φαρνεζιανή Acacia farnesiana
7 Αλμυρίκι Tamarix parviflora
8 Αριά Quercus ilex 25 2,00-2,50 10/Δεκ

9 Juniperus oxycedrus

10 Juniperus phoenicea
11 Βραχυχίτων

12 Γιακαράντα Jacaranta mimosaefolia
13 Γλεδίσχια Gleditsia triacanthos
14 Γρεβιλλέα Grevillea robusta
15 Δάφνη Απόλλωνα Laurus nobilis 12 1,50-1,75
16 Δρύς 12 1,75-2,00
17 Ελαίαγνος Elaeagnus angustifolia
18 Έλατο κοινό Abies cephalonica 18 1,75-2,00 10/Δεκ 24 2,00-2,50 12/14
19 Ελιά Olea europaea
20 Ευκάλυπτος
21 Ιβίσκος συριακός Hibiscus syriacus

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ  

λίτρα
ΥΨΟΣ        

μέτρα

ΠΕΡΙ-
ΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ 

cm

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ  

λίτρα
ΥΨΟΣ        

μέτρα

ΠΕΡΙ-
ΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ 

cm

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ  

λίτρα
ΥΨΟΣ        

μέτρα

ΠΕΡΙ-
ΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ 

cm

Ακακία αισχηντιλή 
(Μιμόζα Νικαίας)
Ακακία 
κυανόφυλλη
Ακακία 
Κωνστ/λεως

Αρκευθος 
οξύκεδρος
Αρκευθος 
φοινικική

Brachychiton spp.

Quercus spp.

Eucalyptus spp.



22 Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastanum 18 2,00-2,50 14-16
23 Ιτιά κλαίουσα Salix babylonica 18 2,50-3,00 20-25
24 Ιτιά λευκή Salix alba
25 Καζουαρίνα
26 Κατάλπα Catalpa bignonioides

27 Κέδρος 18 1,75-2,00 10/Δεκ 24 2,00-2,50 12/14 35 2,50-3,00 14-16
28 Κέδρος Cedrus deodara 18 1,75-2,00 10/Δεκ 24 2,00-2,50 12/14 35 2,50-3,00 14-16
29 Κέδρος Λιβάνου Cedrus libani 18 1,75-2,00 10/Δεκ 24 2,00-2,50 12/14 35 2,50-3,00 14-16
30 Κελτίς (Μελικοκιά) Celtis australis 35 2,50-3,00 20-25

31 Cercis siliquastrum 18 2,00-2,50 14-16 35 2,50-3,00 20-25
32 Κοιλρεουτέρια Koelreuteria paniculata 24 2,50-3,00 20-25
33 Κρανιά Cornus mas

34 Cupressus arizonica 18 3,00-3,50

35 Cupressus macrocarpa 18 3,00-3,50

36 18 3,00-3,50

37 18 3,00-3,50

38 18 3,00-3,50
39 Λαγκερστρέμια Lagerstroemia indica 18 3,00-3,50
40 Λεμονιά Citrus limon

41 Populus alba 24 3,50-4,00 14-16
42 Λεύκα καββάκι Populus nigra 'Italica' 24 3,50-4,00 14-16

43 Magnolia grandiflora 10 1,50-1,75 18 1,75-2,00 24 2,00-2,50
44 Μελιός Fraxinus ornus
45 Μουριά 35 2,50-3,00 20-25

Casuarinaspp.

Cedrus atlantica f. 
glauca

Κερκίς 
(Κουτσουπιά)

Κυπαρίσσι 
Αριζόνικα
Κυπαρίσσι 
μακρόκαρπο

Κυπαρίσσι 
ορθόκλαδο

Cupressus sempervirens 
f. sempervirens

Κυπαρίσσι 
πλαγιόκλαδο

Cupressus sempervirens 
f. horizontalis

Κυπρεσο-
κυπάρισσος 
Leyland

x Cupresso-cyparis 
leylandii

Λεύκα 
αργυρόφυλλη

Μαγνόλια 
μεγανθής

Morus spp.



46 Μποχίνια
47 Νερατζιά Citrus aurantium
48 Ουασιγκτόνια 25 1,25-1,50 30 1,50-1,75 50 1,75-2,00
49 Παρκινσόνια Parkinsonia aculeata 35 2,50-3,00 20-25
50 Παυλόβνια Paulownia tomentosa 10 1,75-2,00 16-18

51 Pinus pinea 10 1,75-2,00
52 Πεύκη παράλιος Pinus maritima 18 2,00-2,50 24 3,00-3,50
53 Πεύκη χαλέπιος Pinus halepensis 18 2,00-2,50 24 3,00-3,50
54 Πικροδάφνη Nerium oleander
55 Πλάτανος Platanus orientalis 18 1,75-2,00 14-16 24 2,00-2,50 18-20 35 2,50-3,00 20-25
56 Ποϊγκιανή Caesalpinia gilliesii 10 1,75-2,00

57 Προύμνη
58 Ροδιά Punica granatum
59 Σοφόρα Sophora japonica
60 Συκιά Ficus carica
61 Σφένδαμος 18 2,50-3,00 14-16
62 Φίκος Αυστραλίας Ficus australis 10 1,50-1,75

63 Ficus nitida 10 1,50-1,75
64 Φιλύρα (τίλιο) Tilia platyphyllos 10 2,00-2,50 16-18 18 2,50-3,00 20-25
65 Φοίνικας 25 1,50-1,75 30 1,75-2,00 50 2,00-2,50
66 Φτελιά Ulmus campestris 35 2,50-3,00 20-25
67 Χαρουπιά Ceratonia siliqua
68 Ψευδακακία Robinia pseudoacacia
69 Ψευδομελιά Melia azedarach 35 2,50-3,00 20-25

70 Schinus molle 35 2,50-3,00 20-25

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Bauhinia spp.

Washingtonia spp.

Πεύκη 
(Κουκουναριά)

Prunus cerasifera 
'Pissardii'

Acer spp.

Φίκος 
μικρόφυλλος

Phoenix spp. 

Ψευδοπιπεριά 
(Σχίνος μόλλειος) 

Όπου αναφέρεται περίμετρος κορμού, αφορά δένδρα που είναι διαμορφωμένα σε σχήματα "1/1 F. Standards" μόνο (με κορμό χωρίς διακλαδώσεις μέχρι ένα min 
ύψος 1,80 m) και η περίμετρος κορμού μετράται στο 1,00 m από το λαιμό του φυτού.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΩΝ (ΘΑΜΝΟΙ) 

ΘΑΜΝΟΙ
Κατηγορία Κατηγορία Θ2 Κατηγορία Θ3 Κατηγορία Θ4 Κατηγορία Θ5

ΤΙΜΗ  € 4,3 7,4 14 30

α/α ΟΝΟΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
1 Αβελία μεγανθής Abelia x grandiflora ~ ~ ~ 3 0,30-0,40 5 10 0,40-0,60 >1,20 18 0,80-1,00 >1,80
2 Αβούτυλο Abutilon striatum 2 >0,80 3
3 Αγγελική 2 0,60-0,80 3 3 0,60-0,80 5 10 0,80-1,00 >1,20 18 1,00-1,20 >2,00

4 3 0,40-0,50 5 3 0,50-0,60 5 10 0,60-0,80 >1,00 20 0,80-1,00 >1,50

5 Αγγελική νάνα ~ ~ ~ 3 0,20-0,30 >5 8 0,30-0,50 >1,00

6 Ασφάκα (Φλoμίς) Phlomis fruticosa 2 0,40-0,60 3
7 Βεϊγκέλια 3 0,80-1,00 3 3 1,00-1,20 3 10 1,20-1,40 >1,20
8 Βερβερίδα 3 0,50-0,60 5 10 0,60-0,80 5

9 Βερονίκη 3 0,50-0,60 3

10 Βερονίκη νάνα 2 0,20-0,30 3

11 Βιβούρνο εύοσμο Viburnum odoratissimum 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,00 5 18 >1,00 >2,00

12 Βιβούρνο κοινό Viburnum tinus 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,00 5 18 >1,00 >2,00

13 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,00 5 18 >1,00 >2,00

14 Viburnum opulus 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 3 10 0,60-0,80 >1,20
15 Βουδλέϊα 3 0,60-0,80 ~ 3 0,60-0,80 ~
16 Γιασεμί θαμνώδες Jasminus humile 2 0,80-1,00 3

17 2 0,25 3 3 0,4 3

18 3 0,60-0,80 3 10 0,60-0,80 3 18 0,80-1,00 >2,00 30 1,00-1,25 >2,50
19 Δάφνη Απόλλωνα Laurus nobilis 3 0,40-0,50 3 0,60-0,80 8 0,80-1,00 18 1,50-1,75

20 Δαφνοκέρασος Prunus laurocerasus 3 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3 10 1,00-1,50 >1,00 18 1,50-2,00 >1,50

21 Prunus luzitanica 3 0,40-0,60 3 10 0,80-1,00 3 18 1,00-1,25 >1,80 30 >1,25 >2,90
22 Δενδρολίβανο Rosmarinus officinalis 2 0,50-0,60 3 3 0,50-0,60 5 10 0,60-0,80 >0,80 18 0,80-1,00 >1,20

23 2 0,30-0,40 3

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ   

λίτρα
ΥΨΟΣ   
μέτρα

Αριθμός 
κλάδων

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ    

λίτρα
ΥΨΟΣ    
μέτρα

Αριθμός 
κλάδων

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ   

λίτρα
ΥΨΟΣ   
μέτρα

ΠΕΡΙΜΕ-
ΤΡΟΣ 

ΚΟΜΗΣ

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ    

λίτρα
ΥΨΟΣ     
μέτρα

ΠΕΡΙΜΕ-
ΤΡΟΣ 

ΚΟΜΗΣ

Pittosporum spp.
Αγγελική 
μικρόφυλλη

Pittosporum 
heterophyllum
Pittosporum tobira 
'Wheeler's Dwarf'

Weigela spp.
Βerberis spp.
Hebe (Veronica) 
speciosa
Hebe (Veronica) x 
franciscana

Βιβούρνο 
ρυτιδόφυλλο

Viburnum 
rhytidophyllum

Βιβούρνο 
χιονόσφαιρα

Buddleia spp.

Γιουνίπερους 
ορθόκ. Juniperus spp.
Γιουνίπερους 
οριζον. Juniperus spp.

Προύμνος 
λουζιτανικός

Δενδρολίβανο 
έρπον

Rosmarinus officinalis 
'Prostratus'



24 Δεύτσια Deutzia scabra 3 0,80-1,00 3 10 1,0-1,30 3

25 Duranta plumieri 3 0,40-0,60 3 8 0,60-0,80 3
26 Ελαίαγνος 2 0,40-0,60 3 8 0,60-0,80 3
27 Ελιά Olea europaea 3 0,60-0,80 3 10 >0,80 5
28 Εσκαλόνια Escallonia rubra ~ ~ ~ 3 0,30-0,40 5 10 0,40-0,60 >1,20 18 0,80-1,00 >1,80
29 Ευώνυμο Euonymus japonicus 3 0,60-0,80 3 10 >0,80 5
30 Ιβίσκος σινικός Hibiscus rosa-sinensis 2 0,40-0,60 ~ 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,0 >1,00 18 >1,00 >1,50
31 Ιβίσκος συριακός Hibiscus syriacus 2 0,60-0,80 3 3 >1,00 3
32 Ιλεξ Ilex aquifolium ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 0,40-0,60 0,8 12 0,60-0,80 >1,00
33 Καλλιστήμονας ~ ~ ~ 3 0,40-0,60 3 10 0,60-0,80 1 18 1,00-1,20 >1,50
34 Κάσσια Cassia x floribunda 3 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3 10 1,00-1,30 >1,00
35 Κεάνοθος 3 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3 10 1,00-1,30 >1,00
36 Κέρρια Kerria japonica 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,00 3 18 >1,00 >1,50
37 Κέστρο 3 0,80-1,00 3 10 1,00-1,30 3
38 Κίστος (Λαδανιά) 2 0,40-0,60 3
39 Κοκκίσκος Cocculus laurifolius 3 0,60-0,80 3
40 Κορδελίνη ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 0,80-1,00 ~ 15 1,25-1,50 ~

41 Κορονίλα 3 0,60-0,80 3 10 >0,80 3
42 Κουμαριά Arbutus unedo 2 0,40-0,60 3 2 0,40-0,60 3 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,00 >1,00
43 Κυδωνίαστρο 2 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3 10 >1,20 >1,20

44 Cotoneaster dammeri 2 0,30-0,40 ~ 3 0,40-0,60 ~

45 Cotoneaster horizontalis 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 3
46 Κύτισσος 2 0,40-0,60 3 3 0,60-0,80 3 10 >0,80 1
47 Λαγκερστρέμια Lagerstroemia indica 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,00 3 18 1,00-1,20 >1,50
48 Λαντάνα Lantana camara 3 >0,80 3
49 Λαντάνα έρπουσα Lantana montevidensis 2 0,30-0,40 3 2 0,40-0,60 5
50 Λαντάνα νάνα Lantana camara 'Nana' 2 0,30-0,40 3 2 0,40-0,60 5
51 Λιγούστρο Ligustrum japonicum 3 0,80-1,00 3
52 Λυγαριά Vitex agnus-castus 2 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3

53 Medicago arborea 3 0,80-1,00 3
54 Μυόπορο Myoporum laetum 2 0,80-1,00 3
55 Μυρτιά Myrtus communis 2 0,40-0,50 3 3 0,50-0,60 3 10 0,60-0,80 >1,00 18 0,80-1,00 >1,50
56 Ναντίνα Nandina domestica 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,50 3 7 0,50-0,60 1 20 0,80-1,00 >1,50
57 Πασχαλιά Syringa vulgaris 3 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3 10 1,00-1,30 >1,00
58 Πικροδάφνη Nerium oleander 3 0,80-1,00 5 10 1,00-1,25 5
59 Ποϊγκιανή Caesalpina gilliessii ~ ~ ~ 2 0,60-0,80 ~ 8 0,80-1,00 >1,20

Δουράντα 
(πλουμέρια)

Elaeagnus spp.

Callistemon spp.

Ceanothus spp.

Cestrum spp.
Cistus spp.

Cordyline spp.
Hippocrepis emerus ssp. 
emeroides

Cotoneaster spp.
Κυδωνίαστρο 
έρπον
Κυδωνίαστρο 
οριζοντιόκλαδο

Cytisus spp.

Μηδική δενδρώδης



60 Πολύγαλα Polygala myrtifolia 2 0,40-0,50 3 3 0,50-0,60 3 3 0,60-0,80 >1,00
61 Πουρνάρι Quercus coccifera 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 3
62 Πυξός Buxus sempervirens 2 0,30-0,40 5 3 0,40-0,50 5 7 0,50-0,60 >1,00
63 Πυράκανθος Pyracantha coccinea 3 0,80-1,00 3
64 Ράμνος Rhamnus alaternus 2 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3
65 Ρείκι 2 0,20-0,30 3 3 0,30-0,40 5 10 >0,80 >1,00
66 Ροδιά Punica granatum 2 0,60-0,80 ~ ~ ~ ~ 10 0,80-1,00 >1,00 25 1,50-1,70 >1,50

67 Ροδιά νάνα 2 0,30-0,40 ~ 3 0,40-0,50 3
68 Σπάρτο Spartium junceum 3 0,80-1,00 3
69 Σπειραία Spiraea x arguta 3 0,80-1,00 3 10 1,00-1,30 5

70 Σπειραία νάνα 2 0,40-0,60 3
71 Σχίνος Pistacia lentiscus 2 0,40-0,50 ~ 3 0,50-0,60 3 10 0,60-0,80 >1,00
72 Τεύκριο Teucrium fruticans 2 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3

73 2 0,40-0,60 ~ 3 0,60-0,80 ~ 10 0,80-1,00 >0,80
74 Τούγια Σφαιρική ~ ~ ~ 2 0,20-0,30 ~ 10 0,40-0,60 ~ 18 0,80-1,00 >1,00
75 Τριανταφυλλιά 2 0,40-0,50 ~ 3 >1,00 3
76 Τσιντόνια Chaenomelles japonica 2 0,40-0,60 3 3 0,60-0,80 3
77 Υπέρικο 2 0,40-060 3 3 0,60-0,80 5
78 Φεϊτζόγια Feijoa sellowiana ~ ~ ~ 3 0,30-0,40 ~ 8 0,40-0,60 ~ 18 0,80-1,00 ~

79 Φιλάδελφος Philadelphus coronarius 3 0,80-1,00 5
80 Φιλύθι Phillyrea latifolia 2 0,30-0,40 2 0,30-0,40 3 >0,70 0,5 10 >0,60 1
81 Φορσύθια Forsythia x intermedia 3 0,80-1,00 5 10 1,00-1,20 5
82 Φουστία Colutea arborescens 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 3 10 0,80-1,00 >1,20 18 1,00-1,25 >1,80
83 Φωτίνια Photinia x fraseri 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 3 10 0,80-1,00 >1,20 18 1,00-1,25 >1,80
84 Χαρουπιά Ceratonia siliqua 2 0,60-0,80 3
85 Χειμώνανθος 2 0,60-0,80 3
86 Χρυσόξυλο Cotinus coggygria 2 0,40-0,50 ~ 3 0,50-0,70 ~

Erica spp.

Punica granatum var. 
nana

Spiraea x bumalda 
'Anthony Waterer'

Τούγια 
Πυραμιδοειδής Thujaspp.

Thujaspp.
Rosa spp.

Hypericum spp.

Chimonanthus spp.
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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.
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.
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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 :
 «Παρεμβάσεις  ανάπλασης  κοινόχρηστων  χώρων  και  διαμορφώσεις  για  ενσωμάτωση
υπόγειων συστημάτων διαχωρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων» 
προϋπολογισμού 2.930.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με Ανοιχτή Δημοπρασία.
Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων με παρεμβάσεις ανακατασκευής στην
έκταση  που  απαιτείται  και  συντήρησης  εγκαταστάσεων,  π.χ.  ανακατασκευή  πεζοδρομίων,
δαπεδοστρώσεων πλατειών,  ενίσχυση πρασίνου,  αντικατάσταση  ή συντήρηση  αστικού εξοπλισμού
κ.λ.π.
Η  δεύτερη  λειτουργική  ενότητα  των  αναπλάσεων  περιλαμβάνει  την  εγκατάσταση  αρχικά  είκοσι
τεσσάρων  (24)  συστημάτων  βυθιζόμενων  κάδων   στις  θέσεις  παρέμβασης  στις  δύο  Δημοτικές
Κοινοτήτες,  με  στόχο  τη  σταδιακή  υπογειοποίηση  των  κάδων  συλλογής  και  διαχωρισμού
απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε όλη την έκταση του Δήμου.
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.

Σύμβαση κατασκευής του έργου
1. Η  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του

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

2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
της δημοπρασίας,  μέσα σε προθεσμία  που δεν μπορεί  να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74.

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος

4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β 

2.4  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται  σε τριακόσιες  (300)  ημερολογιακές

ημέρες  και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη συνολική αυτή προθεσμία, πρέπει
να έχουν γίνει όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου. 

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί
μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες
Εργασιών  με  καθορισμένη  προθεσμία  περάτωσης  εργασιών,  που  θα  επέχει  θέση  συμβατικής
προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.

3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα
του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου
147 παρ.10 του Ν.4412/16.

2.5  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση,

λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 (η προθεσμία
ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι  μικρότερη από 15 ημέρες και να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).

2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με
βασική  επιδίωξη  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων,  ώστε  να  αποδοθούν,  κατά  το  εφικτό,
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το  χρονοδιάγραμμα  θα  συντάσσεται  σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στα  άρθρα 138  και  139  του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις  προθεσμίες  χρειαστεί  να  συγκροτήσει  πρόσθετα  νυκτερινά  συνεργεία,  να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της  προσφοράς  του  ή  και  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  σε  οποιοδήποτε  επί  μέρους
προγραμματισμό  εργασιών  ή  έκθεση ή  άλλο  στοιχείο  που έχει  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  ή  σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

2.6  Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε

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

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

ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
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
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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 2A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μετά την κατά νόμο διαδικασία του άρθρου 105 του Ν4412/16 και πριν του, αποδεικτικού χαρακτήρα,
εγγράφου του συμφωνητικού που πρέπει να υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ύστερα
από την  σύναψη της  σύμβασης  και  σε  χρόνο που θα οριστεί  από τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα παρακάτω:
1. Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με τα τεχνικά στοιχεία (καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής,

βάρος μικτό  μηχανισμού,  κλπ.)  και  την  απεικόνιση  του  συστήματος,  γραμμένα  στην  Ελληνική
γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση. Επίσης τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με τα τεχνικά στοιχεία
(καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής κλπ.) των κάδων απορριμμάτων 1100 lt κοινής χρήσης
των ΟΤΑ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με την οποία θα δηλώνει ότι:
(α)Τα συστήματα υπογειοποίησης των κάδων και των κάδων απορριμμάτων 1100 lt κοινής χρήσης,

συμπεριλαμβανομένων,  που  θα  παραδώσει  θα  είναι  απολύτως  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

(β)Θα παραδώσει και θα τοποθετήσει  τους εν λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς
περαιτέρω επιβαρύνσεις.

(γ)Αναλαμβάνει την υποχρέωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού του
Δήμου που θα το χειρίζεται, σε χρόνο και τόπο που θα αποφασιστεί από κοινού με την Υπηρεσία.

3. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί μέρους μερών της κατασκευής και τεχνικά
φυλλάδια (prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά
που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων.

4. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του
(κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.) και πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του,
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.

5. Κατάθεση σχεδίων του πλήρους συστήματος και του πλαισίου με τις συνολικές και τις επιμέρους
διαστάσεις τους. Σχέδια ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα στον κάδο.
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6. Υπεύθυνη  δήλωση  του  οίκου  κατασκευής  του  μηχανισμού,  θεωρημένη και  γραμμένη  στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, με την οποία θα δηλώνεται η δυνατότητα διάθεσης
και προμήθειας ανταλλακτικών τουλάχιστον για τα επόμενα 20 έτη και με χρόνο παράδοσης το
πολύ εικοσιτεσσάρων (24) ωρών  από τη ζήτησή τους.

7. Επίσημο πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας.
8. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης τα οποία θα συνοδεύουν το σύστημα.
9. Βιβλίο  οδηγιών  χρήσης  και  συντήρησης  για  το  ενιαίο  σύστημα  βύθισης  (πλαίσιο,  μηχανισμός

συμπίεσης, αποθήκευση κ.λ.π.), για τη χρήση πολιτών και για τη χρήση υπαλλήλων του Δήμου,
υπογεγραμμένο και θεωρημένο από τον κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο.

10. Επικυρωμένα  πιστοποιητικά  αναγνωρισμένου  φορέα,  γραμμένα  στην  Ελληνική  γλώσσα  ή  σε
επίσημη  μετάφραση,  τα  οποία  θα  αφορούν  τον  ολοκληρωμένο  μηχανισμό  όπως  ακριβώς
προβλέπει  η  κοινοτική  οδηγία  και  αποδεικνύουν  την  παραγωγική  διαδικασία  του  συστήματος
2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος
Α /25.6.10.
-GENERAL INSPECTION REPORT
-TECHNICAL FILE REVIEW REPORT
-CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

11. Επικυρωμένα πιστοποιητικά, γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, από τα
οποία να προκύπτει  η πιστοποίηση του κατασκευαστή του συστήματος κατά ISO 9001:2015 -
Διαχείριση Ποιότητας,  ISO 14001:2015 -  Περιβαλλοντική  Διαχείριση και  OHSAS 18001:2007  -
Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία.

12. Εγγύηση  καλής  λειτουργίας  του  συστήματος  δύο  (2)  ετών  κατ'  ελάχιστον  και  περιγραφή  της
οργάνωσης της τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύπτει το μηχάνημα, εντός εικοσιτεσσάρων (24)
ωρών από την έγγραφη αναφορά του τεχνικού προβλήματος από την Υπηρεσία.

13. Σε χρόνο και τόπο που θα οριστεί από κοινού με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πριν την έναρξη
των εργασιών, ο ανάδοχος με προσωπική του μέριμνα και δαπάνη θα μεταβεί για επίδειξη, με
άτομα της  Υπηρεσίας,  σε σημείο  που είναι  ήδη εγκατεστημένο σύστημα ίδιας κατασκευής και
αποδεδειγμένα βρίσκεται σε δημόσια χρήση.

Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα παραπάνω, κηρύσσεται έκπτωτος από τη
Σύμβαση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ
του  κυρίου  του  έργου  η  εγγύηση  συμμετοχής  στη  δημοπρασία,  ως  ειδική  ποινή.  Η  έκπτωση
κηρύσσεται  με  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  κατ'  αυτής  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να
υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης
αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύμβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η
Προϊσταμένη Αρχή.   

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό  της,

αποδεκτό από την Υπηρεσία.  Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  είναι  διπλωματούχος  Mηχανικός  ή  πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2  Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/16 του ποσοστού γενικών εξόδων

και οφέλους του αναδόχου το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης και το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων
εργασιών περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την

κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
ii. Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις  ασφάλισης  και  έξοδα  κίνησης  του διοικητικού  και

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης

επιβαρύνσεις.
v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για

την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης

αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων σε

θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη

και  σύμφωνη  με  τα  συμβατικά  στοιχεία  εκτέλεση  των  εργασιών  ή  απαιτούμενη  για  την
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις  κείμενες διατάξεις  καθώς και  κάθε
είδους επισφαλή έξοδα.

ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.
4.3   Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
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,
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κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν  μεταγενέστερες  μεταβολές  αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

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

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
4.4 Δασμοί – Ατέλειες
1. Η  οικονομική  προσφορά  του  ανάδοχου,  σύμφωνα  με  τους  γενικούς  όρους  του  τιμολογίου,

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

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

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

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

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

του Ν.4412/16
3. Προ  της  πληρωμής  κάθε  πιστοποίησης  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  αποδείξεις  των

υποχρεωτικών  καταβολών  του  στα  οικεία  ταμεία  καθώς  και  βεβαιώσεις  εξόφλησης  των
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α.,
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π). 

4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.
4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο

της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται

και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152  του Ν.4412/16.
4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών -
Υπερσυμβατικές εργασίες
1. Όλα  τα  όρια  ή  ποσοστά  του  άρθρου  156  του  Ν.4412/16  αναφέρονται  στην,  κατά  τον

προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης.
Για  την  αυξομείωση  των  εργασιών,  τις  νέες  εργασίες,  τις  υπερσυμβατικές  εργασίες  και  την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και  του
άρθρου 155 του Ν.4412/16

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

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

4.8 Αναθεώρηση τιμών
1. Για  την  αναθεώρηση  των  τιμών  θα  εφαρμόζονται,  γενικά,  οι  διατάξεις  του  άρθρου  153  του

Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα.

Ε.Σ.Υ. 10

 



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.

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,
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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.

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
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1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών  των  επί  μέρους  στοιχείων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (τρόπος  εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.

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

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

4. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με
την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και
αριθμητικό  έλεγχο  των  αναγραφομένων  στοιχείων  και  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  να  ζητήσει
έγκαιρα  και  έγγραφα  από  τον  εργοδότη  την  σχετική  διόρθωση,  χωρίς  να  έχει  δικαίωμα  να
τροποποιεί  τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη γιατί σύμφωνα με την
σύμβαση  αναλαμβάνει  ρητά  να  εφαρμόσει  πιστά  τα  σχέδια  της  μελέτης  του  έργου  και  τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.

8.5   Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη

επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε
μη  χρήση  των  κατάλληλων  μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις
υπαιτιότητας  του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας  του τελευταίου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει  τις
βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.
8.6  Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να

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

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

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

8.7  Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
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
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του
Ν.4412/16.

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

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

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

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

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

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

8. Σε  θέσεις  επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θα  τοποθετούνται,  υποχρεωτικά,  αυτόματα
σπινθηρίζοντα  σήματα  (flash lights)  και  θα  χρησιμοποιούνται,  όπου  είναι  ανάγκη,  τροχονόμοι
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.

9. Ο εργολάβος  πρέπει  να  έχει  υπόψη του,  ότι  για  κάθε  καθολική  διακοπή της  κυκλοφορίας  σε
οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  πρέπει  απαραιτήτως  να  συνεννοείται  προηγουμένως  με  την
Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως.

10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. Υποχρεούται δε να
συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος.

11. Γαιώδη  ορύγματα  υποστηρίζονται  πάντοτε.  Γενικά  δε  επιπρόσθετα,  τα  ορύγματα  μέσα  σε
κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 

12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και
στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα
αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου. 

13. Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  τη  λήψη  όλων  των  αναγκαίων  μέτρων  προστασίας  του
περιβάλλοντος.  Επίσης  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και
καλλιεργημένες  εκτάσεις  της  περιοχής  του  εκτελουμένου  έργου  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή
δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.

14. 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
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
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1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες ή
υπόγειες  εγκαταστάσεις  Επιχειρήσεων  ή  Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  ή  Νομικών  Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους.

2. Ο  ανάδοχος  δεν  θα  έχει  καμία  οικονομική  ή  τεχνική  ανάμιξη  στην  εκτέλεση  των  εργασιών
μεταφοράς  αυτών των εγκαταστάσεων,  οφείλει  όμως να  διευκολύνει  χωρίς  προσκόμματα  την
εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138
του Ν.4412/16.

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας,
που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών
με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες
και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής
Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΩ.

4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να εκτελούνται με
μέγιστη  προσοχή  για  την  αποφυγή  ζημιών  ή  ατυχημάτων  για  τα  οποία  ο  ανάδοχος  θα  είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.

5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές παροχές
(εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται για
την  κατασκευή  του  έργου.  Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  όλα  τα  έξοδα  σύνδεσης,  χρήσης  και
αποσύνδεσης των παροχών.

8.9  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  το  όφελος  αυτού  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  ειδικές

δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την

εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.
ii. Ο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  εργαστηριακός  έλεγχος  για  τη  διαπίστωση  της

καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.

iii. Η  σύνταξη  των  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων  μετά  των  απαραιτήτων
σχεδίων,  λογαριασμών  και  δακτυλογράφησης  αυτών  σε  ανάλογο  αριθμό  αντιτύπων.  Τα
παραπάνω  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  για  έλεγχο  στον  επιβλέποντα  προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.

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

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

παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη,
δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και

οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά  σχέδια  των  εγκαταστάσεων  σε  κλίμακα  1:50,  όπως  ακριβώς  αυτές

εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π.
των φρεατίων.

2. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  με  δαπάνες  του,  έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά
το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται
δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε μέγεθος
13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα
αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

8.11  Λοιπές Υποχρεώσεις
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1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προωθεί/εκτελεί κάθε αναγκαία διαδικασία που θα του ζητηθεί
από την Υπηρεσία στο πλαίσιο των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ
του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του
έργου.

2. Ο ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, θα φροντίσει για την πρόσληψη εργατοτεχνίτη ο οποίος θα
παρακολουθεί  τις  εκσκαφικές  εργασίες.  Η  σχετική  δαπάνη  θα  πληρώνεται  στον  Ανάδοχο
απολογιστικά με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

3. Ο ανάδοχος, με φροντίδα και δαπάνες του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη
των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού, θα αναρτήσει
σε σημείο εκτέλεσης των εργασιών, ευδιάκριτο και προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό, ενημερωτική
πινακίδα  για  το  έργο  σύμφωνα  με  πρότυπο  σχέδιο  της  Περιφέρειας  Αττικής,  η  οποία  και
χρηματοδοτεί το έργο. Η πινακίδα αυτή διατηρείται και μετά την ολοκλήρωση του έργου, προς
ενημέρωση του κοινού.

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1   Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν

δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι  διανομής,  εργαστήρια,

γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  απαραίτητες  εργασίες  και  να  λάβει  κάθε  άλλο  μέτρο  για  την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.

3. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  πάρει  κάθε  απαιτούμενο  μέτρο  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος  και  να προβεί  στην  εκτέλεση,  συντήρηση,  καθαίρεση και  αποκομιδή,  μετά  την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις,  τόσο  στον  περιορισμένο  όσο  και  στον  γενικότερο  χώρο  των  έργων,  που  θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό  και  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  και  να  οργανώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  τις
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά    που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που    εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  από αυτόν,  σ’  αντίθετη  δε  περίπτωση τα  μέτρα

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

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

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

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

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

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

3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.

4. Όταν απαιτείται  τα δείγματα θα αποστέλλονται  για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  από  τη
σύμβαση.  Οι  πηγές  αυτές,  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών.
Η  χρήση  αδρανών  ή  άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  διέπεται  από  τις
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος
ερεύνησε και  εξασφάλισε την  προμήθεια  από την αγορά όλων των υλικών,  μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει  από  την  Υπηρεσία  τρόπο  προμήθειας  και  εκτέλεσης  ή  παράταση  της  προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.

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

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

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

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

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

παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα
που  είναι  δυνατό  να  επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  του  και  που  δεν
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.

Ε.Σ.Υ. 17

 



Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018 Αγ. Ανάργυροι, 28/06/2018

οι συντάκτες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
γεωπόνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινόχρηστων χώρων και διαμορφώσεις

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ για ενσωμάτωση υπόγειων συστημάτων

 - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ διαχωρισμού και αποκομιδής

απορριμμάτων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

α/α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

1 1 1:200    1:500

2 2 1:200

3 3 1:200

4 4 1:200

5 5 1:200

6 6 1:200

7 Παρεμβάσεις : ΟΔΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 1:200

8 8 1:200

9 9 1:200

10 Συνάντηση δαπεδοστρώσεων Λ1 1:10

11 ΟΔΕΥΣΗ  ΑΜΕΑ Λ2 1:10 & 1:20

12 Ενδεικτικές Τομές Κάδων Λ3 1:25

ΕΡΓΟ: Παρεμβάσεις ανάπλασης 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  61/2017

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ

Παρεμβάσεις ανάπλασης πλατεία Κοκκινόπουλου –                       
Υπάρχουσα κατάσταση

Παρεμβάσεις ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου –      
Υπάρχουσα κατάσταση

Παρεμβάσεις ανάπλασης επί της Αλ.Παπάγου –                       
Υπάρχουσα κατάσταση

Παρεμβάσεις ανάπλασης πλατεία Ανάκασας –                               
Υπάρχουσα κατάσταση

Παρεμβάσεις ανάπλασης πλατεία Αρη Βελουχιώτη (Δωδεκανήσου) –   
Υπάρχουσα κατάσταση

Παρεμβάσεις ανάπλασης πλατεία Αγ.Φραγκίσκου –                       
Υπάρχουσα κατάσταση

Παρεμβάσεις : ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ & ΠΑΛΑΜΑ                                
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ                                                               
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ & ΙΩΛΚΟΥ

Παρεμβάσεις : ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ –                
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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