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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) ηλεκτρονικό
διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», με προϋπολογισμό 48.387,10 € (δαπάνη
εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ,  απρόβλεπτα,  απολογιστικά  και  αναθεώρηση),  πλέον  Φ.Π.Α.  11.612,90  €,
δηλαδή συνολικά 60.000,00ΕΥΡΩ.

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: Τρίτη 28 Μαϊου 2019 και ώρα 14:05. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 40.117,08
ΕΥΡΩ)  και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  (προϋπολογισμού  8.270,02  ΕΥΡΩ),  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 ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  2019 - (πρώην ΣΑΤΑ) με
κωδικό απόδοσης στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019 Κ.Α. 15.6261.0019. 

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

Άγιοι Ανάργυροι 16-05-2019
η Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας

 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
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( 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

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχοχόχυ  κατασκευηος τόχυ εοργόχυ:

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Εκτιμώμενης αξίας 48.387,10 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

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

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: …………………………………….. 
Οδόχος : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τηλ. : 2132023625-613-617-618
Telefax : 2132023626
E-mail : meletes@agankam.gov.gr
Πληρόχφόχριοες: : ............................................

1.2 Εργόχδόχοτης ηο Κυοριόχς τόχυ Έργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3 Φόχρεοας κατασκευηος τόχυ εοργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4 Πρόχιοσταμεονη Αρχηο : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5 Διευθυονόχυσα ηο Επιβλεοπόχυσα Υπηρεσιοα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6 Αρμόχοδιόχ Τεχνικόχο Συμβόχυολιόχ :…………………………

Εφόχοσόχν  όχι  ανωτεορω  υπηρεσιοες  μεταστεγασθόχυον  κατα ο τη  διαορκεια  της  διαδικασιοας  συοναψης  ηο
εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ, υπόχχρεόχυονται να δηλωοσόχυν αομεσα τα νεοα τόχυς στόχιχειοα στόχυς πρόχσφεορόχντες ηο
στόχν αναοδόχχόχ.
Εφόχοσόχν  όχι  ανωτεορω  υπηρεσιοες  ηο/και  τα  απόχφαινόχομενα  όχοργανα  τόχυ  Φόχρεοα  Κατασκευηος
καταργηθόχυον,  συγχωνευτόχυον  η ο με  όχπόχιόχνδηοπόχτε  τρόχοπόχ  μεταβληθόχυον  κατα ο τη  διαορκεια  της
διαδικασιοας   συοναψης  η ο εκτεολεσης  τόχυ  εοργόχυ,  υπόχχρεόχυονται  να  δηλωοσόχυν  αομεσα,   στόχυς
πρόχσφεορόχντες4 η ο στόχν αναοδόχχόχ τα στόχιχειοα των υπηρεσιωον η ο απόχφαινόχομενων όχργαονων, τα όχπόχιοα
κατα ο τόχν  νόχομόχ  απόχτελόχυον  καθόχλικόχ ο διαοδόχχόχ  των  εν  λόχογω  όχργαονων  πόχυ  υπεισεορχόχνται  στα
δικαιωοματα και υπόχχρεωοσεις τόχυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
2.1.  Τα εογγραφα της  συομβασης κατα ο την  εοννόχια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  τόχυ αορθρόχυ 2 τόχυ ν.
4412/2016, για τόχν παρόχοντα ηλεκτρόχνικόχο διαγωνισμόχο, ειοναι τα ακόχολόχυθα :
α) η πρόχκηορυξη συομβασης όχοπως δημόχσιευοθηκε στόχ ΚΗΜΔΗΣ5,
β) η παρόχυοσα διακηορυξη,
γ) τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης (ΑΤ.Ε.Υ.Δ) 
δ) τόχ  εοντυπόχ  όχικόχνόχμικηος  πρόχσφόχραος,  όχοπως  παραογεται  απόχ ο την  ειδικη ο ηλεκτρόχνικη ο φόχορμα  τόχυ
υπόχσυστηοματόχς,
ε) όχ πρόχυοπόχλόχγισμόχος δημόχπραοτησης, 
στ) τόχ τιμόχλόχογιόχ δημόχπραοτησης, 
ζ) η ειδικηο συγγραφηο υπόχχρεωοσεων,
η) η τεχνικηο συγγραφηο υπόχχρεωοσεων 
θ) τόχ τευοχόχς συμπληρωματικωον τεχνικωον πρόχδιαγραφωον,
ι) τόχ υπόχοδειγμα ….6

ια) τόχ τευοχόχς τεχνικηος περιγραφηος,
ιβ) η τεχνικηο μελεοτη,
ιγ)  τυχόχον  συμπληρωματικεος  πληρόχφόχριοες  και  διευκρινιοσεις  πόχυ  θα  παρασχεθόχυον  απόχ ο την
αναθεοτόχυσα αρχηο  επιο όχολων των ανωτεορω
ιδ) ............................7

2.2 Πρόχσφεορεται  ελευοθερη,  πληορης,  αομεση  και  δωρεαον  ηλεκτρόχνικη ο πρόχοσβαση  στα  εογγραφα  της
συομβασης στόχν  ειδικόχο,  δημόχοσια  πρόχσβαοσιμόχ,  χωορόχ  τηλεκτρόχνικόχι ο διαγωνισμόχιού  της  πυολης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr, καθωος και στην ιστόχσελιοδα της αναθεοτόχυσας αρχηος (Αwww.agan.gov.gr).

.................................................................................   8  9
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2.3 Εφόχοσόχν εοχόχυν ζητηθει ο εγκαιορως,  ηοτόχι  εοως την 21-05-201910  η  αναθεοτόχυσα αρχη ο παρεοχει  σε
όχολόχυς τόχυς πρόχσφεορόχντες πόχυ συμμετεοχόχυν στη διαδικασιοα συοναψης συομβασης συμπληρωματικεος
πληρόχφόχριοες σχετικαο με τα εογγραφα της συομβασης, τόχ αργόχοτερόχ στις 24-05-2019.11

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1.  Οι  πρόχσφόχρεος  υπόχβαολλόχνται  απόχ ο τόχυς  ενδιαφερόχμεονόχυς  ηλεκτρόχνικαο,  μεοσω  της
διαδικτυακηος πυολης www      .      promitheus      .      gov      .      gr   τόχυ ΕΣΗΔΗΣ, μεοχρι την καταληκτικηο ημερόχμηνιοα και
ωορα  πόχυ  όχριοζεται  στόχ  αορθρόχ  18  της  παρόχυοσας  διακηορυξης,  σε  ηλεκτρόχνικόχ ο φαοκελόχ  τόχυ
υπόχσυστηοματόχς.

Για  τη συμμετόχχη ο στην παρόχυοσα διαδικασιοα  όχι  ενδιαφερόχομενόχι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  απαιτειοται  να
διαθεοτόχυν  ψηφιακη ο υπόχγραφηο,  χόχρηγόχυομενη  απόχ ο πιστόχπόχιημεονη  αρχη ο παρόχχηος  ψηφιακηος
υπόχγραφηος  και  να  εγγραφόχυον  στόχ  ηλεκτρόχνικόχ ο συοστημα  (ΑΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακη ο πυολη
www.promitheus.gov.gr) ακόχλόχυθωοντας τη διαδικασιοα εγγραφηος τόχυ αορθρόχυ 5 παρ. 1.2 εοως 1.4 της
Κόχινηος Υπόχυργικηος Απόχοφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (Α3821 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 εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων υπόχβαολλει κόχινη ο πρόχσφόχραο,  η όχπόχιοα υπόχχρεωτικαο υπόχγραοφεται
ψηφιακαο,  ειοτε  απόχ ο όχολόχυς  τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  πόχυ  απόχτελόχυον  την  εονωση,  ειοτε  απόχο
εκπρόχοσωπόχ ο τόχυς,  νόχμιομως  εξόχυσιόχδόχτημεονόχ.  Στην  πρόχσφόχραο,  επι ο πόχινη ο απόχορριψης  της
πρόχσφόχραος,  πρόχσδιόχριοζεται η εοκταση και τόχ ειοδόχς της συμμετόχχηος τόχυ καοθε μεολόχυς της εονωσης,
συμπεριλαμβανόχμεονης  της  κατανόχμηος  αμόχιβηος  μεταξυ ο τόχυς,  καθωος  και  όχ
εκπρόχοσωπόχς/συντόχνιστηος αυτηος.

3.2 Στόχν ηλεκτρόχνικόχο φαοκελόχ πρόχσφόχραος περιεοχόχνται:
(Αα) εονας (Αυπόχ)φαοκελόχς με την εονδειξη κΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος».
(Αβ) εονας (Αυπόχ)φαοκελόχς με την εονδειξη  κΟικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο».

3.3 Απόχο τόχν πρόχσφεορόχντα σημαιονόχνται, με χρηοση τόχυ σχετικόχυο πεδιοόχυ τόχυ υπόχσυστηοματόχς, καταο την
συονταξη της πρόχσφόχραος,  τα στόχιχειοα  εκειονα πόχυ εοχόχυν εμπιστευτικόχ ο χαρακτηορα,  συομφωνα με τα
όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 21 τόχυ ν. 4412/2016. 
Στην περιοπτωση αυτηο, όχ πρόχσφεορων υπόχβαολει στόχν όχικειοόχ (Αυπόχ)φαοκελόχ σχετικηο αιτιόχλόχογηση με τη
μόχρφηο ψηφιακαο υπόχγεγραμμεονόχυ αρχειοόχυ pdf, αναφεορόχντας ρηταο όχολες τις σχετικεος διαταοξεις νόχομόχυ ηο
διόχικητικεος  πραοξεις  πόχυ  επιβαολλόχυν  την  εμπιστευτικόχοτητα  της  συγκεκριμεονης  πληρόχφόχριοας,  ως
συνημμεονόχ της ηλεκτρόχνικηος τόχυ πρόχσφόχραος.  Δεν χαρακτηριοζόχνται ως εμπιστευτικεος πληρόχφόχριοες
σχετικαο με τις τιμεος μόχναοδόχς, τις πρόχσφερόχομενες πόχσόχοτητες και την όχικόχνόχμικηο πρόχσφόχραο.  

3.4  Στην  περιοπτωση  της  υπόχβόχληος  στόχιχειοων  με  χρηοση  μόχρφόχοτυπόχυ  φακεολόχυ  συμπιεσμεονων
ηλεκτρόχνικωον  αρχειοων  (Απ.χ.  ηλεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ  με  μόχρφη ο εκε),  εκειονα  τα  όχπόχιοα  επιθυμει ο όχ
πρόχσφεορων να χαρακτηριοσει ως εμπιστευτικαο, συομφωνα με τα ανωτεορω αναφερόχομενα, θα πρεοπει να
τα  υπόχβαολλει  ως  χωριστα ο ηλεκτρόχνικα ο αρχειοα  με  μόχρφη ο εortable  Document  Format  (ΑεDF)  η ο ως
χωριστόχ ο ηλεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ  μόχρφόχοτυπόχυ  φακεολόχυ  συμπιεσμεονων  ηλεκτρόχνικωον  αρχειοων  πόχυ  να
περιλαμβαονει αυταο.

3.5  Ο  χρηοστηςεόχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  υπόχβαολλει  τόχυς  ανωτεορω  (Αυπόχ)φακεολόχυς  μεοσω  τόχυ
υπόχσυστηοματόχς, όχοπως περιγραοφεται κατωτεορω:

α)  Τα  στόχιχειοα  και  δικαιόχλόχγητικα ο πόχυ  περιλαμβαονόχνται  στόχν  (Αυπόχ)φαοκελόχ  με  την  εονδειξη
κΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος»  ειοναι τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 24.2 της παρόχυοσας και υπόχβαολλόχνται
απόχ ο τόχν όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  ηλεκτρόχνικα ο σε  μόχρφη ο αρχειοόχυ  εortable Document Format (ΑεDF) και
εφόχοσόχν  εοχόχυν  συνταχθειο/παραχθει ο απόχ ο τόχν  ιοδιόχ,  φεορόχυν  εγκεκριμεονη  πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικηο
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υπόχγραφηο ηο πρόχηγμεονη ηλεκτρόχνικηο υπόχγραφηο  με χρηοση εγκεκριμεονων πιστόχπόχιητικωον συομφωνα
με την παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντόχος  τριωον  (Α3) εργασιομων ημερωον απόχ ο την ηλεκτρόχνικη ο υπόχβόχλη ο των ως αονω στόχιχειοων και
δικαιόχλόχγητικωον πρόχσκόχμιοζεται υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα στην αναθεοτόχυσα αρχηο, σε
εοντυπη μόχρφηο και σε σφραγισμεονόχ φαοκελόχ, η πρωτόχοτυπη εγγυητικηο επιστόχληο συμμετόχχηος  12.
Επισημαιονεται  όχοτι  η εν λόχογω υπόχχρεοωση δεν ισχυοει  για τις  εγγυηοσεις  ηλεκτρόχνικηος  εοκδόχσης (Απ.χ.
εγγυηοσεις τόχυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όχι όχπόχιοες φεορόχυν πρόχηγμεονη ψηφιακηο υπόχγραφηο.

γ) Οι πρόχσφεορόχντες συνταοσσόχυν την όχικόχνόχμικη ο τόχυς πρόχσφόχραο συμπληρωονόχντας την αντιοστόχιχη
ειδικη ο ηλεκτρόχνικη ο φόχορμα  τόχυ  υπόχσυστηοματόχς  και  επισυναοπτόχντας,  στόχν  ηλεκτρόχνικόχ ο χωορόχ
κΣυνημμεονα Ηλεκτρόχνικηος Πρόχσφόχραος» και στόχν καταο περιοπτωση (Αυπόχ)φαοκελόχ, όχολα τα στόχιχειοα της
πρόχσφόχραος τόχυς σε μόχρφηο αρχειοόχυ εortable Document Format (ΑεDF).

δ)  Οι  πρόχσφεορόχντες  δυονανται  να  πρόχβαιονόχυν,  μεοσω  των  λειτόχυργιωον  τόχυ  υπόχσυστηοματόχς,  σε
εκτυοπωση  ελεογχόχυ  όχμαλόχοτητας  των  επιμεορόχυς  πόχσόχστωον  εοκπτωσης  ανα ο όχμαοδα  εργασιωον,  στην
περιοπτωση εφαρμόχγηος της παρ. 2α τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν.4412/2016.

ε)  Στη  συνεοχεια,  όχι  πρόχσφεορόχντες  παραογόχυν  απόχ ο τόχ  υπόχσυοστημα  τα  ηλεκτρόχνικα ο αρχειοα
(Ακεκτυπωοσεις»  των Δικαιόχλόχγητικωον Συμμετόχχηος  και της Οικόχνόχμικηος  Πρόχσφόχραος  τόχυς σε μόχρφηο
αρχειοόχυ εortable Document Format (ΑεDF)). Τα αρχειοα αυταο υπόχγραοφόχνται απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες με
εγκεκριμεονη  πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικη ο υπόχγραφη ο η ο πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικη ο υπόχγραφη ο με  χρηοση
εγκεκριμεονων πιστόχπόχιητικωον συομφωνα με την παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναοπτόχνται στόχυς αντιοστόχιχόχυς (Αυπόχ)φακεολόχυς της πρόχσφόχραος.  Καταο τη συστημικηο
υπόχβόχλη ο της  πρόχσφόχραος  τόχ  υπόχσυοστημα  πραγματόχπόχιει ο αυτόχματόχπόχιημεονόχυς  ελεογχόχυς
επιβεβαιοωσης  της  ηλεκτρόχνικηος  πρόχσφόχραος  σε  σχεοση  με  τα  παραχθεοντα  ηλεκτρόχνικα ο αρχειοα
(ΑΔικαιόχλόχγητικα ο Συμμετόχχηος  και  Οικόχνόχμικη ο Πρόχσφόχραο)  και  εφόχοσόχν  όχι  εολεγχόχι  αυτόχι ο  απόχβόχυον
επιτυχειος η πρόχσφόχραο υπόχβαολλεται  στόχ υπόχσυοστημα. Διαφόχρετικαο, η πρόχσφόχραο δεν υπόχβαολλεται
και τόχ υπόχσυοστημα ενημερωονει τόχυς πρόχσφεορόχντες με σχετικόχο μηονυμα σφαολματόχς στη διεπαφηο τόχυ
χρηοστη  των  πρόχσφερόχοντων,  πρόχκειμεονόχυ  όχι  τελευταιοόχι  να  πρόχβόχυον  στις  σχετικεος  ενεοργειες
διόχορθωσης.

στ) Εφόχοσόχν τα δικαιόχλόχγητικαο συμμετόχχηος και όχι όχικόχνόχμικόχιο όχορόχι δεν εοχόχυν απόχτυπωθειο στόχ συονόχλόχο
τόχυς στις ειδικεος ηλεκτρόχνικεος φόχορμες τόχυ υπόχσυστηοματόχς, όχι πρόχσφεορόχντες επισυναοπτόχυν ψηφιακαο
υπόχγεγραμμεονα τα σχετικαο ηλεκτρόχνικαο αρχειοα, συομφωνα με τόχυς όχορόχυς της  παρόχυοσας διακηορυξης.13

ζ)  Απόχο τόχ υπόχσυοστημα εκδιοδεται ηλεκτρόχνικηο απόχοδειξη υπόχβόχληος πρόχσφόχραος, η όχπόχιοα απόχστεολλεται
στόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα με μηονυμα ηλεκτρόχνικόχυο ταχυδρόχμειοόχυ.

3.6  Απόχοσυρση πρόχσφόχραος
Οι  πρόχσφεορόχντες  δυονανται  να  ζητηοσόχυν  την  απόχοσυρση  υπόχβληθειοσας  πρόχσφόχραος,  πριν  την
καταληκτικηο ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον, με εογγραφόχ αιοτημα τόχυς πρόχς την αναθεοτόχυσα
αρχηο,  σε  μόχρφη ο ηλεκτρόχνικόχυ ο αρχειοόχυ  εortable Document Format (ΑεDF)  πόχυ  φεορει  εγκεκριμεονη
πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικη ο υπόχγραφη ο η ο πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικη ο υπόχγραφη ο  με  χρηοση  εγκεκριμεονων
πιστόχπόχιητικωον συομφωνα με την παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεοσω
της λειτόχυργικόχοτητας κΕπικόχινωνιοα» τόχυ υπόχσυστηοματόχς. Πιστόχπόχιημεονόχς χρηοστης της αναθεοτόχυσας
αρχηος,  μεταο απόχο σχετικηο απόχοφαση της αναθεοτόχυσας αρχηος, η όχπόχιοα απόχδεοχεται τόχ σχετικόχο αιοτημα
τόχυ πρόχσφεορόχντα, πρόχβαιονει στην απόχορριψη της σχετικηος ηλεκτρόχνικηος πρόχσφόχραος στόχ υπόχσυοστημα
πριν την καταληκτικηο ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος της πρόχσφόχραος. Κατόχοπιν, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δυοναται
να  υπόχβαολει  εκ  νεοόχυ  πρόχσφόχρα ο μεοσω  τόχυ  υπόχσυστηοματόχς  εοως  την  καταληκτικη ο ημερόχμηνιοα
υπόχβόχληος  των πρόχσφόχρωον.
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Άρθρο  4: Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 
α)  Μετα ο την  καταληκτικη ο ημερόχμηνιοα  υπόχβόχληος  πρόχσφόχρωον,  όχοπως  όχριοζεται  στόχ  αορθρόχ  18  της
παρόχυοσας,  και  πριν  την  ηλεκτρόχνικη ο απόχσφραογιση,  η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο κόχινόχπόχιει ο στόχυς
πρόχσφεορόχντες τόχν σχετικόχο καταολόχγόχ συμμετεχόχοντων, όχοπως αυτόχος παραογεται απόχο τόχ υπόχσυοστημα. 

β) Στη συνεοχεια, τα μεολη της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο, καταο την ημερόχμηνιοα και ωορα πόχυ όχριοζεται στόχ
αορθρόχ  18  της  παρόχυοσας,   πρόχβαιονόχυν  σε  ηλεκτρόχνικη ο απόχσφραογιση  τόχυ  υπόχφακεολόχυ
κΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος» και τόχυ υπόχφακεολόχυ τΟικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραού. 

γ) Στόχν ηλεκτρόχνικόχο χωορόχ κΣυνημμεονα  Ηλεκτρόχνικόχυο Διαγωνισμόχυο», αναρταοται απόχο την Επιτρόχπηο
Διαγωνισμόχυο όχ σχετικόχος καταολόχγόχς μειόχδόχσιοας,  πρόχκειμεονόχυ να λαοβόχυν γνωοση όχι πρόχσφεορόχντες.

δ) Ακόχλόχυοθως, η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο πρόχβαιονει, καταο σειραο μειόχδόχσιοας,σε εολεγχόχ της όχλόχογραφης
και αριθμητικηος αναγραφηος των επιμεορόχυς πόχσόχστωον εοκπτωσης και της όχμαληος μεταξυο τόχυς σχεοσης,
βαοσει της παραγωγηος σχετικόχυο ψηφιακόχυο αρχειοόχυ, μεοσα απόχο τόχ υπόχσυοστημα. 
Για την εφαρμόχγηο τόχυ ελεογχόχυ όχμαλόχοτητας, χρησιμόχπόχιειοται απόχο την Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο η μεοση
εοκπτωση πρόχσφόχραος (ΑΕμ), συομφωνα με τα όχριζόχομενα στα αορθρα 95 και 98 τόχυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όχι όχικόχνόχμικεος πρόχσφόχρεος, μεταο τις τυχόχον αναγκαιοες διόχρθωοσεις, καταχωριοζόχνται, καταο τη
σειραο μειόχδόχσιοας, στόχ πρακτικόχο της επιτρόχπηος, τόχ όχπόχιοόχ και υπόχγραοφεται απόχο τα μεολη της.

στ) Στη συνεοχεια, η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο,  την ιοδια ημεορα, ελεογχει τα δικαιόχλόχγητικαο συμμετόχχηος
τόχυ αορθρόχυ 24.2 της παρόχυοσας καταο τη σειραο της μειόχδόχσιοας, αρχιοζόχντας απόχο τόχν πρωοτόχ μειόχδόχοτη. Αν
η όχλόχκληορωση τόχυ ελεογχόχυ αυτόχυο δεν ειοναι δυνατηο την ιοδια μεορα, λόχογω τόχυ μεγαολόχυ αριθμόχυο των
πρόχσφόχρωον  και  τόχυ  ελεογχόχυ  των εγγυητικωον  επιστόχλωον,   η  διαδικασιοα  συνεχιοζεται  τις  επόχομενες
εργαοσιμες ημεορες.

ζ) Η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο, πριν την όχλόχκληορωση της συονταξης  τόχυ πρακτικόχυο της, επικόχινωνειο με
τόχυς  εκδόχοτες  πόχυ  αναγραοφόχνται  στις  υπόχβληθειοσες  εγγυητικεος  επιστόχλεος,  πρόχκειμεονόχυ  να
διαπιστωοσει την εγκυρόχοτηταο τόχυς. Αν διαπιστωθειο πλαστόχοτητα εγγυητικηος επιστόχληος, όχ υπόχψηοφιόχς
απόχκλειοεται  απόχ ο τόχν διαγωνισμόχο,  υπόχβαολλεται  μηνυτηορια αναφόχρα ο στόχν αρμόχοδιόχ εισαγγελεοα  και
κινειοται διαδικασιοα πειθαρχικηος διοωξης, συομφωνα με τις διαταοξεις των αορθρων 82 και επόχομενα τόχυ ν.
3669/2008.

η)  Η  περιγραφόχομενη  διαδικασιοα  καταχωρειοται  στόχ  πρακτικόχ ο της  Επιτρόχπηος  Διαγωνισμόχυ ο η ο σε
παραορτημαο τόχυ, πόχυ υπόχγραοφεται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολη της.
Η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο όχλόχκληρωονει τη συονταξη τόχυ σχετικόχυο πρακτικόχυο με τόχ απόχτεολεσμα της
διαδικασιοας, με τόχ όχπόχιοόχ εισηγειοται την αναοθεση της συομβασης στόχν μειόχδόχοτη (Αηο τη ματαιοωση της
διαδικασιοας), και υπόχβαολλει στην αναθεοτόχυσα αρχηο τόχ σχετικόχο ηλεκτρόχνικόχο αρχειοόχ, ως τεσωτερικόχού,
μεοσω της λειτόχυργιοας τεπικόχινωνιοαύ τόχυ υπόχσυστηοματόχς, πρόχς εογκριση . 14

θ) Στη συνεοχεια, η αναθεοτόχυσα αρχηο κόχινόχπόχιειο την απόχοφαση εογκρισης τόχυ πρακτικόχυο σε όχολόχυς τόχυς
πρόχσφεορόχντες και παρεοχει πρόχοσβαση στα υπόχβληθεοντα στόχιχειοα των λόχιπωον συμμετεχόχοντων. Καταο
της απόχοφασης αυτηος χωρειο εονσταση, καταο τα όχριζόχομενα στην παραογραφόχ 4.3 της παρόχυοσης.

ι)  Επισημαιονεται  όχοτι,  σε  περιοπτωση πόχυ όχι  πρόχσφόχρεος  εοχόχυν την ιοδια ακριβωος  τιμη ο (Αισόχοτιμες),  η
αναθεοτόχυσα αρχηο επιλεογει τόχν (Απρόχσωρινόχο) αναοδόχχόχ με κληορωση μεταξυο των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
πόχυ υπεοβαλαν ισόχοτιμες  πρόχσφόχρεος.  Η  κληορωση γιονεται  ενωοπιόχν  της  Επιτρόχπηος  Διαγωνισμόχυ ο και
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παρόχυσιοα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων πόχυ υπεοβαλαν τις ισόχοτιμες πρόχσφόχρεος, σε ημεορα και ωορα πόχυ θα
τόχυς γνωστόχπόχιηθειο  μεοσω της λειτόχυργικόχοτητας τεπικόχινωνιοαύ τόχυ υπόχσυστηοματόχς.

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

α) Μεταο την αξιόχλόχογηση των πρόχσφόχρωον, η αναθεοτόχυσα αρχηο πρόχσκαλειο, στόχ πλαιοσιόχ της σχετικηος
ηλεκτρόχνικηος διαδικασιοας συοναψης συομβασης και μεοσω της λειτόχυργικόχοτητας της κΕπικόχινωνιοας»,
τόχν  πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ  να  υπόχβαολει  εντόχος  πρόχθεσμιοας  δεοκα  (Α10)  ημερόχλόχγιακωον  ημερωον15 τα
πρόχβλεπόχομενα  στις  κειομενες  διαταοξεις  δικαιόχλόχγητικα ο πρόχσωρινόχυ ο αναδόχοχόχυ  και  τα  απόχδεικτικαο
εογγραφα νόχμιμόχπόχιοησης16.

β)  Τα  δικαιόχλόχγητικα ο τόχυ  πρόχσωρινόχυ ο αναδόχοχόχυ  υπόχβαολλόχνται  απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα
ηλεκτρόχνικαο, μεοσω της λειτόχυργικόχοτητας της κΕπικόχινωνιοας» στην αναθεοτόχυσα αρχηο.

 γ) Αν δεν υπόχβληθόχυον τα ως αονω δικαιόχλόχγητικαο ηο υπαορχόχυν ελλειοψεις σε αυταο πόχυ υπόχβληοθηκαν,
παρεοχεται πρόχθεσμιοα στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ να τα υπόχβαολει ηο να τα συμπληρωοσει εντόχος πεοντε (Α5)
ημερωον  απόχ ο την  κόχινόχπόχιοηση  σχετικηος  ειδόχπόχιοησης  σε  αυτόχον  μεοσω  της  λειτόχυργικόχοτητας  της
τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστηοματόχς.  Η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο μπόχρει ο να  παρατειονει  την  ως  αονω
πρόχθεσμιοα, εφόχοσόχν αιτιόχλόχγειοται αυτόχο επαρκωος και κατ’ ανωοτατόχ όχοριόχ για δεκαπεοντε (Α15) επιπλεοόχν
ημεορες.

Εντόχος  τριωον  (Α3)  εργασιομων  ημερωον  απόχ ο την  ηλεκτρόχνικη ο υπόχβόχλη ο των  ως  αονω  στόχιχειοων  και
δικαιόχλόχγητικωον,  συομφωνα  με  τα  ανωτεορω  υπόχ ο β)  και  γ)  αναφερόχομενα,  πρόχσκόχμιοζόχνται
υπόχχρεωτικα ο απόχ ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  στην  αναθεοτόχυσα  αρχηο,  σε  εοντυπη  μόχρφη ο και  σε
σφραγισμεονόχ  φαοκελόχ,  τα  εογγραφα  πόχυ  απαιτειοται  να  πρόχσκόχμισθόχυον  σε  πρωτόχοτυπη  μόχρφηο,
συομφωνα  με  τις  διαταοξεις  τόχυ  αορθρόχυ  11  παρ.  2  τόχυ  ν.  2690/1999  ''Κωοδικας  Διόχικητικηος
Διαδικασιοας'', όχοπως τρόχπόχπόχιηοθηκε με τις διαταοξεις τόχυ αορθρόχυ 1 παρ. 2 τόχυ  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταο τόχν εολεγχόχ των παραπαονω δικαιόχλόχγητικωον διαπιστωθειο όχοτι:
κ) τα στόχιχειοα πόχυ δηλωοθηκαν με τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης (ΑΤΕΥΔ), ειοναι ψευδηο
ηο ανακριβηο ηο
ii)  αν  δεν  υπόχβληθόχυον  στόχ  πρόχκαθόχρισμεονόχ  χρόχνικόχ ο διαοστημα  τα  απαιτόχυομενα  πρωτόχοτυπα  ηο
αντιογραφα, των παραπαονω δικαιόχλόχγητικωον, ηο
ii) αν απόχο τα δικαιόχλόχγητικαο πόχυ πρόχσκόχμιοσθηκαν νόχμιομως και εμπρόχθεοσμως, δεν απόχδεικνυοόχνται όχι
όχορόχι και όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος συομφωνα με τα αορθρα 21, 22 και 23 της παρόχυοσας, 17

απόχρριοπτεται η πρόχσφόχραο τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ,  καταπιοπτει υπεορ της αναθεοτόχυσας αρχηος η
εγγυοηση συμμετόχχηος τόχυ και η κατακυορωση γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε την αμεοσως
επόχομενη  πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικη ο αοπόχψη  πρόχσφόχρα ο βαοσει  της  τιμηος  τηρόχυμεονης  της
ανωτεορω διαδικασιοας.

Σε περιοπτωση εογκαιρης και πρόχσηοκόχυσας ενημεορωσης της αναθεοτόχυσας αρχηος για μεταβόχλεος στις
πρόχυοπόχθεοσεις  τις  όχπόχιοες  όχ  πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς  ειοχε  δηλωοσει  με  τόχ  Τυπόχπόχιημεονόχ  Έντυπόχ
Υπευοθυνης  Δηολωσης  (ΑΤΕΥΔ)  όχοτι  πληρόχι ο και  όχι  όχπόχιοες  επηολθαν  η ο για  τις  όχπόχιοες  εολαβε  γνωοση  όχ
πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς μεταο την δηολωση και μεοχρι την ημεορα της ειδόχπόχιοησης/πρόχοσκλησης για την
πρόχσκόχομιση  των δικαιόχλόχγητικωον  κατακυορωσης (Αόχψιγενειος  μεταβόχλεος),  δεν  καταπιοπτει  υπεορ  της
αναθεοτόχυσας αρχηος η εγγυοηση συμμετόχχηος τόχυ, πόχυ ειοχε πρόχσκόχμισθειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 15 της
παρόχυοσας.

Αν κανεονας απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν υπεοβαλε αληθηο η ο ακριβηο δηολωση, η ο αν κανεονας απόχο τόχυς
πρόχσφεορόχντες δεν πρόχσκόχμιοζει εονα ηο περισσόχοτερα απόχο τα απαιτόχυομενα δικαιόχλόχγητικαο, ηο αν κανεονας
απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν απόχδειοξει όχοτι πληρόχιο τα κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος τόχυ αορθρόχυ 22, η
διαδικασιοα συοναψης της συομβασης ματαιωονεται.
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 Η διαδικασιοα ελεογχόχυ των ως αονω δικαιόχλόχγητικωον όχλόχκληρωονεται με τη συονταξη πρακτικόχυο απόχο
την Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο, η όχπόχιοα, στη συνεοχεια,  τόχ κόχινόχπόχιειο,  μεοσω της κλειτόχυργικόχοτητας της
κΕπικόχινωνιοας», στην αναθεοτόχυσα αρχηο για τη ληοψη απόχοφασης.

Η αναθεοτόχυσα αρχη ο πρόχβαιονει,  μετα ο την εογκριση τόχυ ανωτεορω πρακτικόχυο,  στην κόχινόχπόχιοηση της
απόχοφασης κατακυορωσης, μαζι ο με αντιογραφόχ όχολων των πρακτικωον,  σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις, μεοσω της λειτόχυργικόχοτητας της
κΕπικόχινωνιοας», και επιπλεοόχν αναρταο τα Δικαιόχλόχγητικαο τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ στόχν χωορόχ κΣυ-
νημμεονα Ηλεκτρόχνικόχυο Διαγωνισμόχυο».

ε)  Ο  πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς  υπόχβαολλει,  εοπειτα  απόχ ο σχετικη ο πρόχοσκληση,  υπευοθυνη  δηολωση,  πόχυ
υπόχγραοφεται καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 79Α τόχυ Ν.4412/2016, στην όχπόχιοα θα δηλωονεται όχοτι, δεν
εοχόχυν  επεολθει  στόχ  πρόχοσωπόχ ο τόχυ  όχψιγενειος  μεταβόχλεος  κατα ο την  εοννόχια  τόχυ  αορθρόχυ  104  τόχυ
Ν.4412/2016  και  μόχονόχν  στην  περιοπτωση  της  αοσκησης  πρόχδικαστικηος  πρόχσφυγηος  κατα ο της
απόχοφασης  κατακυορωσης,  μεοσω  της  λειτόχυργικόχοτητας  της  τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστηοματόχς,
πρόχκειμεονόχυ να διαπιστωθειο όχοτι δεν εοχόχυν εκλειοψει όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος τόχυ αορθρόχυ 21, όχοτι
εξακόχλόχυθόχυον να πληρόχυονται τα κριτηορια  επιλόχγηος τόχυ αορθρόχυ 22 και όχοτι δεν συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι
απόχκλεισμόχυο τόχυ ιοδιόχυ αορθρόχυ.. Η υπευοθυνη δηολωση ελεογχεται απόχο τόχ αρμόχοδιόχ γνωμόχδόχτικόχο όχοργανόχ,
τόχ όχπόχιοόχ συνταοσσει πρακτικόχο πόχυ συνόχδευοει τη συομβαση.18

Μεοσω  της  λειτόχυργικόχοτητας  της  τΕπικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστηοματόχς  κόχινόχπόχιειοται  η  απόχοφαση
κατακυορωσης  στόχν  πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ19.  Με  την  ιοδια  απόχοφαση  καλειοται  όχ  αναοδόχχόχς  όχοπως
πρόχσεολθει  σε  όχρισμεονόχ  τόχοπόχ  και  χρόχονόχ  για  την  υπόχγραφη ο τόχυ  συμφωνητικόχυο,  θεοτόχνταος  τόχυ  η
αναθεοτόχυσα  αρχη ο πρόχθεσμιοα  πόχυ  δεν  μπόχρει ο να  υπερβαιονει  τις  ειοκόχσι  (Α20)  ημεορες  απόχ ο την
κόχινόχπόχιοηση ειδικηος ηλεκτρόχνικηος πρόχοσκλησης, μεοσω της λειτόχυργικόχοτητας της τΕπικόχινωνιοαςύ τόχυ
υπόχσυστηοματόχς,  πρόχσκόχμιοζόχντας,  και την απαιτόχυομενη εγγυητικη ο επιστόχλη ο καληος εκτεολεσης.  Η εν
λόχογω κόχινόχπόχιοηση  επιφεορει  τα  εοννόχμα απόχτελεοσματα  της  απόχοφασης κατακυορωσης,  συομφωνα με
όχριζόχομενα στην παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 105 τόχυ ν.4412/2016.

Εαον όχ αναοδόχχόχς δεν πρόχσεολθει να υπόχγραοψει τόχ συμφωνητικόχο, μεοσα στην πρόχθεσμιοα πόχυ όχριοζεται
στην ειδικη ο πρόχοκληση, κηρυοσσεται εοκπτωτόχς,  καταπιοπτει υπεορ της αναθεοτόχυσας αρχηος  η εγγυοηση
συμμετόχχηος  τόχυ και η κατακυορωση γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε την αμεοσως επόχομενη
πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικη ο αοπόχψη  πρόχσφόχρα ο βαοσει  τιμηος.  Αν  κανεονας  απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες  δεν  πρόχσεολθει  για  την  υπόχγραφη ο τόχυ  συμφωνητικόχυο,  η  διαδικασιοα  συοναψης  της
συομβασης ματαιωονεται, συομφωνα με την περιοπτωση  β της παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 106 τόχυ ν.
4412/2016.

4.3 Ενστάσεις
4.3.1 Ένσταση καταο πραοξης της αναθεοτόχυσας αρχηος υπόχβαολλεται εντόχος πρόχθεσμιοας πεοντε (Α5) ημερωον

απόχο την κόχινόχπόχιοηση της πρόχσβαλλόχομενης πραοξης στόχν ενδιαφερόχομενόχ όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα. Η εονσταση

κατα ο της  διακηορυξης  υπόχβαολλεται  σε  πρόχθεσμιοα  πόχυ  εκτειονεται  μεοχρι  τόχ  ηομισυ  τόχυ  χρόχνικόχυο

διαστηοματόχς απόχο τη δημόχσιοευση της διακηορυξης στόχ ΚΗΜΔΗΣ μεοχρι την καταληκτικηο ημερόχμηνιοα

υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον τόχυ αορθρόχυ 18 της παρόχυοσας, δηλαδηο έως και την 23-05-2019. Για τόχν

υπόχλόχγισμόχ ο της πρόχθεσμιοας αυτηος  συνυπόχλόχγιοζόχνται και όχι  ημερόχμηνιοες  της δημόχσιοευσης και  της

υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον20.

4.3.2  Η εονσταση υπόχβαολλεται μεοσω της λειτόχυργικόχοτητας της τΕπικόχινωνιοαςύ τόχυ υπόχσυστηοματόχς
και καταο τα λόχιπαο συομφωνα με  τόχ αορθρόχ 127 τόχυ ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαο με την υπόχγραφηο της συομβασης, ισχυοόχυν τα πρόχβλεπόχομενα στην παρ. 5 αορθρόχυ 105 και
135 τόχυ ν. 4412/2016.
Τα  εογγραφα  της  συομβασης  με  βαοση  τα  όχπόχιοα  θα  εκτελεσθει ο τόχ  εοργόχ  ειοναι  τα  αναφερόχομενα
παρακαοτω.  Σε  περιοπτωση  ασυμφωνιοας  των  περιεχόχμεονων  σε  αυτα ο όχορων,  η  σειρα ο ισχυοόχς
καθόχριοζεται  ως κατωτεορω. 

1. Τόχ συμφωνητικόχο.
2. Η παρόχυοσα Διακηορυξη.
3. Η Οικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο.
4. Τόχ Τιμόχλόχογιόχ Δημόχπραοτησης 
5. Η Ειδικηο Συγγραφηο Υπόχχρεωοσεων (ΑΕ.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικηο Συγγραφηο Υπόχχρεωοσεων (ΑΤ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεος Πρόχδιαγραφεος και τα 
Παραρτηοματα τόχυς, 
7. Η Τεχνικηο Περιγραφηο (ΑΤ.Π.). 
8. Ο Πρόχυοπόχλόχγισμόχος Δημόχπραοτησης.
9. Οι εγκεκριμεονες μελεοτες τόχυ εοργόχυ. 
10.  Τόχ εγκεκριμεονόχ Χρόχνόχδιαογραμμα κατασκευηος τόχυ εοργόχυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα  εογγραφα  της  συομβασης  συνταοσσόχνται  υπόχχρεωτικα ο στην  ελληνικη ο γλωοσσα  και

πρόχαιρετικαο και σε αολλες γλωοσσες, συνόχλικαο ηο μερικαο. Σε περιοπτωση ασυμφωνιοας μεταξυο των
τμημαοτων των εγγραοφων της συομβασης πόχυ εοχόχυν συνταχθει ο σε περισσσόχοτερες γλωοσσες,
επικρατειο η ελληνικηο εοκδόχση. Τυχόχον ενσταοσεις υπόχβαολλόχνται στην ελληνικηο γλωοσσα. 

6.2. Οι πρόχσφόχρεος και τα περιλαμβανόχομενα σε αυτεος στόχιχειοα, καθωος και τα απόχδεικτικαο εογγραφα
συνταοσσόχνται  στην ελληνικη ο γλωοσσα η ο συνόχδευοόχνται  απόχ ο επιοσημη μεταοφραση ο τόχυς  στην
ελληνικηο γλωοσσα. 

6.3. Στα αλλόχδαπαο δημόχοσια εογγραφα και δικαιόχλόχγητικαο εφαρμόχοζεται η Συνθηοκη της Χαογης της
5.10.1961, πόχυ κυρωοθηκε με τόχ ν. 1497/1984 (ΑΑ΄188). Ειδικαο τα αλλόχδαπαο ιδιωτικαο εογγραφα
μπόχρόχυον να συνόχδευοόχνται απόχο μεταοφρασηο τόχυς στην ελληνικηο γλωοσσα επικυρωμεονη ειοτε απόχο
πρόχοσωπόχ αρμόχοδιόχ καταο τις διαταοξεις της εθνικηος νόχμόχθεσιοας ειοτε απόχο πρόχοσωπόχ καταο νόχομόχ
αρμόχοδιόχ  της  χωορας  στην  όχπόχιοα  εοχει  συνταχθει ο εογγραφόχ21. Επιοσης,  γιονόχνται  υπόχχρεωτικαο
απόχδεκταο ευκρινη ο φωτόχαντιογραφα εγγραοφων πόχυ εοχόχυν εκδόχθει ο απόχο αλλόχδαπεος αρχεος και
εοχόχυν  επικυρωθει ο απόχ ο δικηγόχορόχ,  συομφωνα  με  τα  πρόχβλεπόχομενα  στην  παρ.  2  περ.  β  τόχυ
αορθρόχυ 11 τόχυ ν. 2690/1999 τΚωοδικας Διόχικητικηος Διαδικασιοαςύ, αντικατασταοθηκε ως αονω με
τόχ αορθρόχ 1 παρ.2 τόχυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενημερωτικα ο και  τεχνικα ο φυλλαοδια  και  αολλα  εοντυπα-εταιρικα ο η ο μη  ε  με  ειδικόχ ο τεχνικόχο
περιεχόχομενόχ  μπόχρόχυον  να  υπόχβαολλόχνται  σε  αολλη  γλωοσσα,  χωριος  να  συνόχδευοόχνται  απόχο
μεταοφραση στην ελληνικηο

6.5. Η επικόχινωνιοα  με  την  αναθεοτόχυσα  αρχηο,  καθωος  και  μεταξυ ο αυτηος  και  τόχυ  αναδόχοχόχυ,  θα
γιονόχνται υπόχχρεωτικαο στην ελληνικηο γλωοσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1. Για  τη  δημόχπραοτηση  τόχυ  εοργόχυ,  την  εκτεολεση  της  συομβασης  και  την  κατασκευη ο τόχυ,

εφαρμόχοζόχνται όχι διαταοξεις των παρακαοτω νόχμόχθετημαοτων, όχοπως ισχυοόχυν:
- 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
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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» 22

-  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»,23

-  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 )24

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

7.2 Ο  ν.  3310/2005  τΜέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεωνύ  (ΑΑ'  30),  όχοπως
τρόχπόχπόχιηοθηκε  με  τόχ  ν.  3414/2005  (ΑΑ'  279),  για  τη  διασταυορωση  των  στόχιχειοων  τόχυ
αναδόχοχόχυ με τα στόχιχειοα τόχυ  Ε.Σ.Ρ.,  τόχ π.δ. 82/1996 (ΑΑ 66) κΟνομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κόχινηο
απόχοφαση των Υπόχυργωον  Αναοπτυξης  και  Επικρατειοας  υπ’  αριθμ.  20977/2007 (Α  Β’  1673 )
σχετικα ο με  τα   ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 25, καθωος και η απόχοφαση τόχυ Υφυπόχυργόχυο Οικόχνόχμιοας και
Οικόχνόχμικωον υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΑΒ΄ 1590) τΚαθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςύ. 

7.3 Οι διαταοξεις τόχυ ν. 2859/2000 (ΑΑ’ 248)  κΚυορωση Κωοδικα Φόχορόχυ Πρόχστιθεομενης Αξιοας».
7.4 Οι σε εκτεολεση των ανωτεορω διαταοξεων εκδόχθειοσες κανόχνιστικεος  πραοξεις26,  καθωος και

λόχιπεος διαταοξεις πόχυ αναφεορόχνται ρηταο ηο απόχρρεοόχυν απόχο τα όχριζόχομενα στα συμβατικαο τευοχη
της  παρόχυοσας  καθωος  και  τόχ  συονόχλόχ  των  διαταοξεων  τόχυ  ασφαλιστικόχυο,  εργατικόχυο,
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περιβαλλόχντικόχυο και φόχρόχλόχγικόχυο δικαιοόχυ και γενικόχοτερα καοθε διαοταξη (ΑΝόχομόχς, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτικη ο εγκυοκλιόχς  πόχυ  διεοπει  την  αναοθεση  και  εκτεολεση  τόχυ  εοργόχυ  της  παρόχυοσας
συομβασης, εοστω και αν δεν αναφεορόχνται ρηταο. 

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

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1. Τόχ  εοργόχ  χρηματόχδόχτειοται  απόχ ο ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019  (πρώην

ΣΑΤΑ) (ΑΚ.Α.15.6261.0019 ). 27

Τόχ  εοργόχ υπόχοκειται  στις  κρατηοσεις28 πόχυ  πρόχβλεοπόχνται  για  τα  εοργα  αυταο,
περιλαμβανόχμεονης  της  κραοτησης  υοψόχυς  0,06  %  υπεορ  των  λειτόχυργικωον  αναγκωον  της
Ενιαιοας  Ανεξαορτητης  Αρχηος  Δημόχσιοων  Συμβαοσεων,  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  της  κραοτησης  υοψόχυς  0,06  %  υπεορ  των  λειτόχυργικωον  αναγκωον  της  Αρχηος
Εξεοτασης  Πρόχδικαστικωον  Πρόχσφυγωον,  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  350  παρ.  3  τόχυ  ν.
4412/2016, καθωος και της κραοτησης 6%0, συομφωνα με τις διαταοξεις τόχυ αορθρόχυ 53 παρ.
7  περ.  θ'  τόχυ  ν.  4412/2016  και  της  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/όχικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόχοφασης τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον (ΑΒ' 2235).  

8.2. Τα γενικαο εοξόχδα, όχοφελόχς κ.λ.π.  τόχυ Αναδόχοχόχυ και όχι επιβαρυονσεις απόχο φόχορόχυς,  δασμόχυος
κ.λ.π. καθόχριοζόχνται στόχ αντιοστόχιχόχ αορθρόχ της Ε.Σ.Υ. Ο ΦΠΑ βαρυονει τόχν Κυοριόχ τόχυ Έργόχυ.

8.3. Οι πληρωμεος θα γιονόχνται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 152 τόχυ ν. 4412/2016 και τόχ αντιοστόχιχόχ
αορθρόχ της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηο τόχυ εργόχλαβικόχυο τιμηοματόχς θα γιονεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η αναθεοτόχυσα αρχηο29 μπόχρειο,  κατα ο τη  διαδικασιοα  αξιόχλόχογησης των πρόχσφόχρωον,  να καλεοσει  τόχυς
όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος,  μεοσω  της  λειτόχυργικόχοτητας  της  ‘’Επικόχινωνιοαςύ  τόχυ  υπόχσυστηοματόχς  να
συμπληρωοσόχυν  η ο να  διευκρινιοσόχυν τα  εογγραφα  η ο δικαιόχλόχγητικα ο πόχυ  εοχόχυν  υπόχβαολει,
συμπεριλαμβανόχμεονης και της όχικόχνόχμικηος τόχυς πρόχσφόχραος, μεοσα σε ευολόχγη πρόχθεσμιοα, η όχπόχιοα δεν
μπόχρει ο να ειοναι μικρόχοτερη απόχ ο επτα ο (Α7) ημεορες απόχ ο την ημερόχμηνιοα κόχινόχπόχιοησης σε αυτόχυος  της
σχετικηος πρόχοσκλησης, συομφωνα με τα ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στις διαταοξεις των αορθρων  102 και 103
τόχυ ν. 4412/2016 και τόχυ αορθρόχυ 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οπόχιαδηοπόχτε διευκριονιση ηο συμπληορωση πόχυ υπόχβαολλεται απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες ηο υπόχψηφιοόχυς,
χωριος να εοχει ζητηθειο απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο30, δεν λαμβαονεται υπόχοψη.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για  την  παρόχυοσα διαδικασιοα  εοχει  εκδόχθει ο  η  απόχοφαση  με  ΑΔΑ:  ΨΩΗ8Ω62-5ΘΗ  για  την  αναοληψη
υπόχχρεοωσης/εογκριση δεοσμευσης πιοστωσης για τόχ όχικόχνόχμικόχο εοτόχς 2019  και με αρ. AAYΠΔ 642/2019
καταχωορηση στόχ βιβλιοόχ εγκριοσεων και εντόχλωον πληρωμηος της Δ.Ο.Υ. (Ασυμπληρωονεται και όχ αριθμόχος
της  απόχοφασης  εογκρισης  της  πόχλυετόχυος  αναοληψης  σε  περιοπτωση  πόχυ  η  δαπαονη  εκτειονεται  σε
περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτη, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 ).31
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

Τίτλος του έργου
Ο τιοτλόχς τόχυ εοργόχυ ειοναι: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ  ε  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο  πρόχυοπόχλόχγισμόχος  δημόχπραοτησης  τόχυ  εοργόχυ  ανεορχεται  σε32  48.387,10 Ευρω ο (Απλεοόχν
ΦΠΑ) και αναλυοεται σε:
Δαπαονη Εργασιωον 35.500,00 Ευρωο
Γενικαο εοξόχδα και Όφελόχς εργόχλαοβόχυ (ΑΓ.Ε.+Ο.Ε.) 6.120,00 Ευρωο
Απρόχοβλεπτα33 (Απόχσόχστόχυ ο 15% επι ο της δαπαονης εργασιωον και τόχυ κόχνδυλιοόχυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
6.018,00 Ευρωο, πόχυ αναλωονόχνται συομφωνα με τόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 156 παρ. 3.(Αα) τόχυ
ν. 4412/2016. 
Στόχ ανωτεορω πόχσόχο πρόχβλεοπεται δαπαονη απόχλόχγιστικωον πόχσόχυο 500,00 Ευρωο συομφωνα με
τόχ αορθρόχ 154 τόχυ ν. 4412/2016.34

Στόχ ανωτεορω πόχσόχο πρόχβλεοπεται αναθεωορηση στις τιμεος πόχσόχυο 249,10 Ευρωο συομφωνα με
τόχ αορθρόχ 153 τόχυ ν. 4412/2016.
Ρηοτρα πρόχοσθετης καταβόχληος (Απριμ),  συομφωνα με τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν.  4412/2016  ΟΧΙ
(Αεφόχοσόχν πρόχβλεοπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Δηομόχς Αγιοων Αναργυορων - Καματερόχυο

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η παρόχυοσα μελεοτη αφόχραο στη συντηορηση και επισκευηο των δημόχτικωον γυμναστηριοων και

αθλητικωον εγκατασταοσεων τόχυ Δηομόχυ Αγιοων Αναργυορων ε Καματερόχυο.

Επισημαίνεται όχοτι, τόχ φυσικόχο και όχικόχνόχμικόχο αντικειομενόχ των δημόχπρατόχυομενων εοργων  δεν πρεοπει
να μεταβαολλεται όχυσιωδωος καταο τη διαορκεια εκτεολεσης της συομβασης, καταο τα όχριζόχομενα στην παρ.
4 τόχυ αορθρόχυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόχοτητα μεταβόχληος υφιοσταται, μόχονόχ υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις των
αορθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεοπεται η χρηοση των κεπιο εολασσόχν» δαπανωον με τόχυς ακόχολόχυθόχυς όχορόχυς και περιόχρισμόχυος:

 Δεν τρόχπόχπόχιειοται τόχ κβασικόχο σχεοδιόχ» της πρόχκηορυξης, όχυοτε όχι πρόχδιαγραφεος τόχυ εοργόχυ, όχοπως
περιγραοφόχνται στα συμβατικαο τευοχη, όχυοτε καταργειοται όχμαοδα εργασιωον της αρχικηος συομβασης. 

 Δεν θιογεται η πληρόχοτητα, πόχιόχοτητα και λειτόχυργικόχοτητα τόχυ εοργόχυ. 

 Δεν χρησιμόχπόχιειοται για την πληρωμηο νεοων εργασιωον πόχυ δεν υπηορχαν στην αρχικηο συομβαση. 

 Δεν υπερβαιονει η δαπαονη αυτηο, καταο τόχν τελικόχο εγκεκριμεονόχ Ανακεφαλαιωτικόχο Πιονακα Εργασιωον
τόχυ εοργόχυ,  πόχσόχστόχ ο ειοκόχσι  τόχις  εκατόχ ο (Α20%) της συμβατικηος  δαπαονης όχμαοδας εργασιωον  τόχυ
εοργόχυ  όχυοτε,  αθρόχιστικαο,  πόχσόχστόχ ο δεοκα  τόχις  εκατόχ ο (Α10%)  της  δαπαονης  της  αρχικηος  αξιοας
συομβασης χωριος  Φ.Π.Α.,  αναθεωορηση τιμωον και  απρόχοβλεπτες δαπαονες.  Στην αθρόχιστικη ο αυτηο
ανακεφαλαιοωση λαμβαονόχνται υπόχοψη μόχονόχ όχι μεταφόχρεος δαπαονης απόχο μιοα όχμαοδα εργασιωον σε
αολλη.
Τα  πόχσα ο πόχυ  εξόχικόχνόχμόχυονται,  εφόχοσόχν  υπερβαιονόχυν  τα  ανωτεορω  όχορια  (Α20%  η ο και  10%),
μειωονόχυν ισόχοπόχσα τη δαπαονη της αξιοας συομβασης χωριος Φ.Π.Α., αναθεωρηοσεις και απρόχοβλεπτες
δαπαονες. Για τη χρηοση των κεπιο εολασσόχν δαπανωον» απαιτειοται σε καοθε περιοπτωση η συομφωνη
γνωομη  τόχυ  Τεχνικόχυ ο Συμβόχυλιοόχυ,  υοστερα  απόχ ο εισηογηση  τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοησης.
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Ο πρόχυοπόχλόχγισμόχος των εοργων στα όχπόχιοα εφαρμόχοζεται η παραογραφόχς αυτηο αναλυοεται σε Ομαοδες
εργασιωον, όχι όχπόχιοες συντιοθενται απόχο εργασιοες πόχυ υπαογόχνται σε ενιαιοα υπόχσυονόχλα τόχυ τεχνικόχυο
αντικειμεονόχυ των εοργων, εοχόχυν παρόχομόχιόχ τρόχοπόχ κατασκευηος και επιδεοχόχνται τόχ ιοδιόχ πόχσόχστόχο
εοκπτωσης στις τιμεος μόχναοδας τόχυς. Με απόχοφαση τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον  και  Μεταφόχρωον, η
όχπόχιοα μεταο την εοκδόχσηο της θα εοχει εφαρμόχγηο σε όχολα τα ως αονω εοργα, πρόχσδιόχριοζόχνται όχι όχμαοδες
εργασιωον αναο κατηγόχριοα εοργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόχλικηο πρόχθεσμιοα εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ, όχριοζεται σε  δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
απόχο την ημεορα υπόχγραφηος της συομβασης35. 
Οι απόχκλειστικεος και ενδεικτικεος τμηματικεος πρόχθεσμιοες   τόχυ εοργόχυ αναφεορόχνται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η επιλόχγηο τόχυ Αναδόχοχόχυ, θα γιονει συομφωνα με τη κσυνόχπτικηο διαδικασιοα» τόχυ αορθρόχυ
117 τόχυ ν. 4412/2016 και υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις τόχυ νόχομόχυ αυτόχυο.  

13.2 Η όχικόχνόχμικηο πρόχσφόχραο των διαγωνιζόχμεονων, θα συνταχθειο και υπόχβληθειο συομφωνα
με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 95 παρ. 2.(Αα) τόχυ ν. 4412/2016. 

13.3 Καοθε πρόχσφεορων μπόχρειο να υπόχβαολει μόχονόχ μιοα πρόχσφόχραο. 36

13.4 Δεν επιτρεοπεται η υπόχβόχληο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον.37

13.5 Δε γιονόχνται δεκτεος πρόχσφόχρεος για μεορόχς τόχυ αντικειμεονόχυ της συομβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηοριόχ  για  την  αναοθεση  της  συομβασης  ειοναι  η  πλεοόχν  συμφεορόχυσα  απόχ ο όχικόχνόχμικη ο αοπόχψη
πρόχσφόχραο μόχονόχ βαοσει τιμηος (Αχαμηλόχοτερη τιμηο).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για την  εογκυρη συμμετόχχηο στόχ διαγωνισμόχο καταο τόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 72 παρ. 1α

τόχυ ν.4412/2016 ΔΕΝ απαιτειοται εγγυοηση συμμετόχχηος σε συνόχπτικόχο διαγωνισμόχο. 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)38

16.1 ΔΕΝ39  πρόχβλεοπεται η χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος στόχν Αναοδόχχόχ 40

16.2 ΔΕΝ πρόχβλεοπεται  η πληρωμηο πριμ στην παρόχυοσα συομβαση 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για την υπόχγραφηο της συομβασης απαιτειοται η παρόχχηο εγγυοησης καληος εκτεολεσης, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 72 παρ. 1 β) τόχυ ν.4412/2016, τόχ υοψόχς της όχπόχιοας καθόχριοζεται σε πόχσόχστόχο  5%  επιο
της αξιοας της συομβασης, χωριος Φ.Π.Α. και κατατιοθεται πριν ηο καταο την υπόχγραφηο της συομβασης.
Η εγγυοηση καληος  εκτεολεσης καταπιοπτει  στην περιοπτωση παραοβασης των όχορων της συομβασης,
όχοπως αυτηο ειδικόχοτερα όχριοζει.

Σε  περιοπτωση  τρόχπόχπόχιοησης  της  συομβασης  κατα ο τόχ  αορθρόχ  132  ν.  4412/2016,  η  όχπόχιοα
συνεπαογεται αυοξηση της συμβατικηος αξιοας,  όχ αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεονόχς να καταθεοσει πριν
την τρόχπόχπόχιοηση, συμπληρωματικηο εγγυοηση τόχ υοψόχς της όχπόχιοας ανεορχεται σε πόχσόχστόχο 5% επιο
τόχυ πόχσόχυο της αυοξησης χωριος ΦΠΑ.

Η  εγγυοηση  καληος  εκτεολεσης  της  συομβασης  καλυοπτει  συνόχλικα ο και  χωριος  διακριοσεις  την
εφαρμόχγη ο όχολων  των  όχορων  της  συομβασης  και  καοθε  απαιοτηση  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος  η ο τόχυ
κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ εοναντι τόχυ αναδόχοχόχυ.
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Η εγγυοηση καληος εκτεολεσης καταπιοπτει υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, με αιτιόχλόχγημεονη απόχοφαση
τόχυ Πρόχιοσταμεονόχυ της Διευθυονόχυσας Υπηρεσιοας, ιδιοως μεταο την όχριστικόχπόχιοηση της εοκπτωσης
τόχυ αναδόχοχόχυ. Η εονσταση τόχυ αναδόχοχόχυ καταο της απόχφαοσεως δεν αναστεολλει την ειοσπραξη τόχυ
πόχσόχυο της εγγυηοσεως.

Οι εγγυητικεος επιστόχλεος καληος εκτεολεσης περιλαμβαονόχυν κατ’ ελαοχιστόχν τα αναφερόχομενα στην
παραογραφόχ  15.2  της  παρόχυοσας  και  επιπρόχοσθετα,  τόχν  αριθμόχ ο και  τόχν  τιοτλόχ  της  σχετικηος
συομβασης. 

17.2   Εγγυοηση καληος λειτόχυργιοας 
..........................................41

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1.  Οι  εγγυητικεος  επιστόχλεος  των  αορθρων  15,  16  και  17  εκδιοδόχνται  απόχ ο πιστωτικα ο ηο
χρηματόχδόχτικα ο ιδρυοματα  ηο ασφαλιστικεος επιχειρηοσεις καταο την εοννόχια των περιπτωοσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ 14 τόχυ ν. 4364/ 2016 (ΑΑ΄13)  πόχυ λειτόχυργόχυον νόχομιμα στα κραοτη-μεολη της
Ενωσης ηο τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ ηο στα κραοτη-μεορη της ΣΔΣ και εοχόχυν, συομφωνα με τις
ισχυοόχυσες διαταοξεις, τόχ δικαιοωμα αυτόχο. Μπόχρόχυον, επιοσης, να εκδιοδόχνται απόχο τόχ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ηο να παρεοχόχνται με γραμμαοτιόχ τόχυ Ταμειοόχυ Παρακαταθηκωον και Δανειοων , με παρακαταοθεση σε αυτόχο
τόχυ αντιοστόχιχόχυ χρηματικόχυο πόχσόχυο. 42 

Αν  συσταθει ο παρακαταθηοκη  με  γραμμαοτιόχ  παρακαταοθεσης  χρεόχγραοφων  στόχ  Ταμειοόχ
Παρακαταθηκωον  και  Δανειοων,  τα τόχκόχμεριοδια η ο μεριοσματα πόχυ ληογόχυν κατα ο τη διαορκεια της
εγγυοησης επιστρεοφόχνται μεταο τη ληοξη τόχυς στόχν υπεορ όχυ η εγγυοηση όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα.

17.Α.2 Οι εγγυητικεος επιστόχλεος εκδιοδόχνται κατ’ επιλόχγηο τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα/ αναδόχοχόχυ απόχο
εοναν ηο περισσόχοτερόχυς εκδόχοτες της παραπαονω παραγραοφόχυ,   ανεξαρτηοτως τόχυ υοψόχυς των.  

Εαον η εγγυοηση εκδόχθειο απόχο αλλόχδαπόχο πιστωτικόχο ιοδρυμα μπόχρειο να συνταχθειο σε μιοα απόχο τις επιοσημες
γλωοσσες της Ευρωπαιοκηος Ένωσης, αλλαο θα συνόχδευοεται απαραιοτητα απόχο μεταοφραση στην ελληνικηο 
γλωοσσα, συομφωνα και με τα ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 6.3. της παρόχυοσας.
Η  αναθεοτόχυσα αρχη ο επικόχινωνει ο με  τόχυς  φόχρειος  πόχυ  φεορόχνται  να  εοχόχυν  εκδωοσει  τις  εγγυητικεος
επιστόχλεος, πρόχκειμεονόχυ να διαπιστωοσει την εγκυρόχοτηταο τόχυς43. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών44 ορίζεται η 28-05-
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:05. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η 04-06-
2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:0045

Αν,  για  λόχογόχυς  ανωτεορας  βιοας η ο για  τεχνικόχυος  λόχογόχυς  δεν  διενεργηθει ο η  απόχσφραογιση  κατα ο την
όχρισθειοσα ημεορα ηο αν μεοχρι τη μεορα αυτηο δεν εοχει υπόχβληθειο καμιοα πρόχσφόχραο, η απόχσφραογιση και η
καταληκτικη ο ημερόχμηνιοα  αντιοστόχιχα  μετατιοθενται  σε  όχπόχιαδηοπόχτε  αολλη  ημεορα,  με  απόχοφαση  της
αναθεοτόχυσας  αρχηος.  Η  απόχοφαση  αυτη ο κόχινόχπόχιειοται  στόχυς  πρόχσφεορόχντες, μεοσω  της
λειτόχυργικόχοτητας τΕπικόχινωνιοαύ,  πεοντε (Α5) τόχυλαοχιστόχν εργαοσιμες ημεορες πριν τη νεοα ημερόχμηνιοα,
και αναρταοται στόχ ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστόχσελιοδα της αναθεοτόχυσας αρχηος, εφόχοσόχν διαθεοτει, καθωος και
στόχν  ειδικόχο,  δημόχοσια  πρόχσβαοσιμόχ,  χωορόχ  τηλεκτρόχνικόχι ο διαγωνισμόχιού  της  πυολης
www.promitheus.gov.gr   τόχυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νεοα  αυτη ο ημερόχμηνιοα  δεν  καταστει ο δυνατη ο η
απόχσφραογιση των πρόχσφόχρωον ηο δεν υπόχβληθόχυον πρόχσφόχρεος, μπόχρειο να όχρισθειο και νεοα ημερόχμηνιοα,
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εφαρμόχζόχμεονων καταο τα λόχιπαο των διαταοξεων των δυοόχ πρόχηγόχυομενων εδαφιοων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καοθε υπόχβαλλόχομενη πρόχσφόχραο δεσμευοει τόχν συμμετεοχόχντα στόχν διαγωνισμόχο καταο τη διαοταξη τόχυ
αορθρόχυ  97  τόχυ  ν.  4412/2016,  για  διαοστημα  έξι  (06)  μηνών46,  απόχ ο την  ημερόχμηνιοα  ληοξης  της
πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον.

Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο,  πριν τη ληοξη τόχυ χρόχονόχυ ισχυοόχς της πρόχσφόχραος,  να ζηταο απόχο τόχυς
πρόχσφεορόχντες  να  παρατειονόχυν  τη  διαορκεια  ισχυοόχς  της  πρόχσφόχραος  τόχυς  και  της  εγγυοησης
συμμετόχχηος.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1.  Η παρόχυοσα Διακηορυξη δημόχσιευοθηκε στόχ ΚΗΜΔΗΣ (ΑΑΔΑΜ: 19εROC004953483).

2.  Η  Διακηορυξη  αναρταοται  και  στην  ιστόχσελιοδα  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος  (Αwww.agan.gov.gr),
(Αεφόχοσόχν υπαορχει), συομφωνα με τόχ αορθρόχ 2 της παρόχυοσας.

3. Περιοληψη της παρόχυοσας Διακηορυξης αναρταοται στόχ πρόχογραμμα τΔιαυογειαύ diavgeia.gov.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συομβαση ανατιοθεται βαοσει τόχυ κριτηριοόχυ τόχυ αορθρόχυ 14 της παρόχυοσας, σε πρόχσφεορόχντα όχ όχπόχιοόχς
δεν απόχκλειοεται απόχ ο τη συμμετόχχη ο βαοσει  της παρ. Α τόχυ αορθρόχυ 22 της παρόχυοσας και πληρόχι ο τα
κριτηορια επιλόχγηος των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόχυ αορθρόχυ 22 της παρόχυοσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.  1 Δικαιοωμα  συμμετόχχηος  εοχόχυν  φυσικα ο η ο νόχμικα ο πρόχοσωπα,  η ο ενωοσεις  αυτωον 47 πόχυ
δραστηριόχπόχιόχυονται  σε  εοργα  κατηγόχριοας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (Απρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο 40.117,08  ΕΥΡΩ)  και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Απρόχυοπόχλόχγισμόχυο 8.270,02 ΕΥΡΩ) 48 και πόχυ ειοναι εγκατεστημεονα σε:
α) σε κραοτόχς-μεολόχς της Ένωσης,
β) σε κραοτόχς-μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ (ΑΕ.Ο.Χ.),
γ) σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τη ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ η υπόχο αναοθεση δημόχοσια
συομβαση καλυοπτεται απόχο τα Παραρτηοματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεος σημειωοσεις τόχυ σχετικόχυο με
την Ένωση Πρόχσαρτηοματόχς κ της ως αονω Συμφωνιοας, καθωος και
δ)  σε  τριοτες  χωορες  πόχυ δεν εμπιοπτόχυν στην περιοπτωση γ΄  της παρόχυοσας  παραγραοφόχυ και  εοχόχυν
συναοψει διμερειος ηο πόχλυμερειος συμφωνιοες με την Ένωση σε θεοματα διαδικασιωον αναοθεσης δημόχσιοων
συμβαοσεων.
21.2 Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας συμμετεοχει ειοτε μεμόχνωμεονα ειοτε ως μεολόχς εονωσης.49,

21.3 Οι ενωοσεις όχικόχνόχμικωον φόχρεοων συμμετεοχόχυν υπόχο τόχυς όχορόχυς των παρ. 2, 3 και 4 τόχυ αορθρόχυ 19
και των παρ. 1 (Αε)  και 3 (Αβ)τόχυ αορθρόχυ 76  τόχυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειοται απόχο τις εν λόχογω ενωοσεις να περιβληθόχυον συγκεκριμεονη νόχμικηο μόχρφηο για την υπόχβόχληο
πρόχσφόχραος.  Σε περιοπτωση πόχυ η εονωση αναδειχθει ο αναοδόχχόχς η νόχμικηο της  μόχρφηο πρεοπει να ειοναι
τεοτόχια πόχυ να εξασφαλιοζεται η υοπαρξη ενόχος και μόχναδικόχυο φόχρόχλόχγικόχυο μητρωοόχυ για την εονωση (Απχ
κόχινόχπραξιοα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμόχνωμεονόχι  πρόχσφεορόχντες  πρεοπει  να  ικανόχπόχιόχυον  όχολα  τα  κριτηορια  πόχιόχτικηος  επιλόχγηος.  Στην
περιοπτωση εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, η πληορωση των απαιτηοσεων τόχυ αορθρόχυ 22 Α και Β πρεοπει
να ικανόχπόχιειοται απόχο καοθε μεολόχς της εονωσης. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καοθε  πρόχσφεορων  αποκλείεται απόχ ο τη  συμμετόχχη ο σε  διαδικασιοα  συοναψης  συομβασης,  εφόχοσόχν
συντρεοχει στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ (Ααν πρόχοκειται για μεμόχνωμεονόχ φυσικόχο ηο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ) ηο σε εονα απόχο
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τα μεολη τόχυ (Ααν πρόχοκειται περιο εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων) εονας απόχο τόχυς λόχογόχυς των παρακαοτω
περιπτωοσεων:

22.A.1. Όταν  υπαορχει  εις  βαορόχς  τόχυ   αμεταοκλητη50 καταδικαστικη ο απόχοφαση  για  εοναν  απόχ ο τόχυς
ακόχολόχυθόχυς λόχογόχυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όχοπως αυτηο όχριοζεται στόχ αορθρόχ 2 της απόχοφασης-πλαιοσιόχ
2008/841/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 24ης Οκτωβριοόχυ 2008, για την καταπόχλεομηση τόχυ όχργανωμεονόχυ
εγκληοματόχς(ΑΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όχοπως όχριοζεται στόχ αορθρόχ 3 της συομβασης περι ο της καταπόχλεομησης της διαφθόχραος
στην όχπόχιοα ενεοχόχνται υπαολληλόχι των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτηοτων ηο των κρατωον-μελωον της Ένωσης (ΑΕΕ
C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παραογραφόχ  1  τόχυ  αορθρόχυ  2  της  απόχοφασης-πλαιοσιόχ
2003/568/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 22ας Ιόχυλιοόχυ 2003, για την καταπόχλεομηση της δωρόχδόχκιοας στόχν
ιδιωτικόχο τόχμεοα (ΑΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθωος και όχοπως όχριοζεται στην κειομενη νόχμόχθεσιοα ηο
στόχ εθνικόχο διοκαιόχ τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα,

γ) απάτη, καταο την εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 1 της συομβασης σχετικαο με την πρόχστασιοα των όχικόχνόχμικωον
συμφερόχοντων των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτηοτων (ΑΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η όχπόχιοα κυρωοθηκε με
τόχ ν. 2803/2000 (ΑΑ΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόχμόχκρατικεος δραστηριόχοτητες, όχοπως
όχριοζόχνται, αντιστόχιοχως, στα αορθρα 1 και 3 της απόχοφασης-πλαιοσιόχ 2002/475/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της
13ης Ιόχυνιοόχυ 2002, για την καταπόχλεομηση της τρόχμόχκρατιοας (ΑΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ηο ηθικηο
αυτόχυργιοα ηο συνεοργεια ηο απόχοπειρα διαοπραξης εγκληοματόχς, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 4 αυτηος,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ηο χρηματόχδόχοτηση της τρόχμόχκρατιοας,
όχοπως αυτεος όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 1 της Οδηγιοας 2005/60/ΕΚ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ
Συμβόχυλιοόχυ  της  26ης  Οκτωβριοόχυ  2005,  σχετικα ο με  την  πρόχοληψη  της  χρησιμόχπόχιοησης  τόχυ
χρηματόχπιστωτικόχυο συστηοματόχς για τη νόχμιμόχπόχιοηση εσόχοδων απόχο παραονόχμες δραστηριόχοτητες και τη
χρηματόχδόχοτηση της τρόχμόχκρατιοας (ΑΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),  η όχπόχιοα ενσωματωοθηκε στην
εθνικηο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 3691/2008 (ΑΑ΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 2 της
Οδηγιοας 2011/36/ΕΕ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 5ης Απριλιοόχυ 2011, για
την πρόχοληψη και την καταπόχλεομηση της εμπόχριοας ανθρωοπων και για την πρόχστασιοα των θυμαοτων
της, καθωος και για την αντικαταοσταση της απόχοφασης-πλαιοσιόχ 2002/629/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ (ΑΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η όχπόχιοα ενσωματωοθηκε στην εθνικηο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 4198/2013 (ΑΑ΄ 215 ).

Ο όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας απόχκλειοεται επιοσης όχοταν τόχ πρόχοσωπόχ εις βαορόχς τόχυ όχπόχιοόχυ εκδόχοθηκε   αμε-
ταοκλητη καταδικαστικηο απόχοφαση ειοναι μεολόχς τόχυ διόχικητικόχυο,  διευθυντικόχυο η ο επόχπτικόχυο όχργαονόχυ
τόχυ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα ηο εοχει εξόχυσιοα εκπρόχσωοπησης, ληοψης απόχφαοσεων ηο ελεογχόχυ σε αυτόχο.

Στις περιπτωοσεις εταιρειωον  περιόχρισμεονης ευθυονης (ΑΕ.Π.Ε.),  πρόχσωπικωον εταιρειωον (ΑΟ.Ε.  Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωον Κεφαλαιόχυχικωον Εταιρειωον (ΑΙ.Κ.Ε), η υπόχχρεοωση τόχυ πρόχηγόχυομενόχυ εδαφιοόχυ, αφόχραο  τόχυς
διαχειριστεος.

Στις περιπτωοσεις ανωνυομων εταιρειωον (ΑΑ.Ε.), η υπόχχρεοωση τόχυ πρόχηγόχυομενόχυ εδαφιοόχυ αφόχραο τόχν
Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ, καθωος και όχολα τα μεολη τόχυ Διόχικητικόχυο Συμβόχυλιοόχυ.

Στις περιπτωοσεις των συνεταιρισμωον, η εν λόχογω υπόχχρεοωση αφόχραο τα μεολη τόχυ Διόχικητικόχυο Συμβόχυ-
λιοόχυ51.

22.A.2 Όταν όχ πρόχσφεορων εοχει αθετηοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ όχοσόχν αφόχραο στην  καταβόχληο φόχορων ηο
εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης και αυτόχο εοχει διαπιστωθειο απόχο δικαστικηο ηο διόχικητικηο απόχοφαση με
τελεσιοδικη και δεσμευτικηο ισχυο, συομφωνα με διαταοξεις της χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχς ηο την
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εθνικη ο νόχμόχθεσιοα  ηο/και  η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο μπόχρει ο να  απόχδειοξει  με  τα  καταολληλα  μεοσα  όχοτι  όχ
πρόχσφεορων  εοχει  αθετηοσει  τις  υπόχχρεωοσεις  τόχυ  όχοσόχν  αφόχρα ο την  καταβόχλη ο φόχορων  η ο εισφόχρωον
κόχινωνικηος ασφαολισης.

Αν όχ πρόχσφεορων ειοναι Έλληνας πόχλιοτης ηο εοχει την εγκαταοστασηο τόχυ στην Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις
τόχυ  πόχυ  αφόχρόχυον  τις  εισφόχρεος  κόχινωνικηος  ασφαολισης  καλυοπτόχυν,  τόχοσόχ  την  κυορια,  όχοσόχ  και  την
επικόχυρικηο ασφαολιση.

Δεν απόχκλειοεται όχ πρόχσφεορων, όχοταν εοχει εκπληρωοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ, ειοτε καταβαολλόχντας τόχυς
φόχορόχυς ηο τις εισφόχρεος κόχινωνικηος ασφαολισης πόχυ όχφειολει, συμπεριλαμβανόχμεονων, καταο περιοπτωση,
των δεδόχυλευμεονων τόχοκων ηο των πρόχστιομων, ειοτε υπαγόχομενόχς σε δεσμευτικόχο διακανόχνισμόχο για την
καταβόχληο τόχυς.

22.Α.2α   Η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο γνωριοζει  η ο μπόχρει ο να  απόχδειοξει  με  τα  καταολληλα  μεοσα  όχοτι  εοχόχυν
επιβληθει ο σε βαορόχς τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα, μεοσα σε χρόχνικόχο διαοστημα δυοόχ (Α2) ετωον πριν απόχο την
ημερόχμηνιοα ληοξης της πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος πρόχσφόχραος: 
αα)  τρεις  (Α3)  πραοξεις  επιβόχληος  πρόχστιομόχυ  απόχ ο τα  αρμόχοδια  ελεγκτικα ο όχοργανα  τόχυ  Σωοματόχς
Επιθεωορησης Εργασιοας για παραβαοσεις της εργατικηος νόχμόχθεσιοας πόχυ χαρακτηριοζόχνται, συομφωνα με
την υπόχυργικηο απόχοφαση 2063/Δ1632/2011 (ΑΒ΄ 266), όχοπως εκαοστόχτε ισχυοει, ως κυψηληος» ηο κπόχλυο
υψηληος» σόχβαρόχοτητας, όχι όχπόχιοες πρόχκυοπτόχυν αθρόχιστικαο απόχο τρεις (Α3) διενεργηθεοντες ελεογχόχυς, ηο
ββ)  δυοόχ  (Α2)  πραοξεις  επιβόχληος  πρόχστιομόχυ  απόχ ο τα  αρμόχοδια  ελεγκτικα ο όχοργανα  τόχυ  Σωοματόχς
Επιθεωορησης  Εργασιοας  για  παραβαοσεις  της  εργατικηος  νόχμόχθεσιοας  πόχυ  αφόχρόχυον  την  αδηολωτη
εργασιοα, όχι όχπόχιοες πρόχκυοπτόχυν αθρόχιστικαο απόχο δυοόχ (Α2) διενεργηθεοντες ελεογχόχυς. 
Οι υπόχο αα΄ και ββ΄ κυρωοσεις πρεοπει να εοχόχυν απόχκτηοσει τελεσιοδικη και δεσμευτικηο ισχυο52.

22.A.3  α) ........................ 53

β) Κατ’εξαιορεση, όχοταν  όχ απόχκλεισμόχος  ειοναι  σαφωος δυσαναολόχγόχς, ιδιοως όχοταν μόχονόχ μικραο πόχσαο των
φόχορων ηο των εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης δεν εοχόχυν καταβληθει ο η ο όχοταν όχ  πρόχσφεορων  ενημε-
ρωοθηκε σχετικαο με τόχ ακριβεος πόχσόχο πόχυ όχφειολεται λόχογω αθεοτησης των υπόχχρεωοσεωον τόχυ όχοσόχν αφόχ-
ραο στην καταβόχληο φόχορων ηο εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης σε χρόχονόχ καταο τόχν όχπόχιοόχ δεν ειοχε τη δυ-
νατόχοτητα να λαοβει μεοτρα, συομφωνα με τόχ τελευταιοόχ εδαοφιόχ της περ. β' της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 73 ν.
4412/2016,  πριν  απόχ ο την  εκπνόχη ο της  πρόχθεσμιοας  υπόχβόχληος  πρόχσφόχραος τόχυ  αορθρόχυ  18  της
παρόχυοσας, δεν εφαρμόχοζεται 54η παραογραφόχς 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:55

(Αα) εοχει αθετηοσει τις υπόχχρεωοσεις πόχυ πρόχβλεοπόχνται στην παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν. 4412/2016,

(Αβ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας τελειο υπόχο πτωοχευση ηο εοχει υπαχθειο σε διαδικασιοα εξυγιοανσης ηο ειδικηος
εκκαθαορισης η ο τελει ο υπόχ ο αναγκαστικη ο διαχειοριση  απόχ ο εκκαθαριστη ο η ο απόχ ο τόχ  δικαστηοριόχ  η ο εοχει
υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  πτωχευτικόχυ ο συμβιβασμόχυ ο η ο εοχει  αναστειολει  τις  επιχειρηματικεος  τόχυ
δραστηριόχοτητες ηο εαον βριοσκεται σε όχπόχιαδηοπόχτε αναολόχγη καταοσταση πρόχκυοπτόχυσα απόχο παρόχομόχια
διαδικασιοα, πρόχβλεπόχομενη σε εθνικεος διαταοξεις νόχομόχυ. Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να μην απόχκλειοει
εοναν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα, όχ όχπόχιοόχς βριοσκεται σε μια εκ των κατασταοσεων πόχυ αναφεορόχνται στην παρα-
παονω περιοπτωση, υπόχο την πρόχυοπόχοθεση όχοτι η αναθεοτόχυσα αρχηο εοχει απόχδειοξει όχοτι όχ εν λόχογω φόχρεοας
ειοναι σε θεοση να εκτελεοσει τη συομβαση, λαμβαονόχντας υπόχοψη τις ισχυοόχυσες διαταοξεις και τα μεοτρα για
τη συνεοχιση της επιχειρηματικηος τόχυ λειτόχυργιοας (Απαρ. 5 αορθρόχυ 73 τόχυ ν. 4412/2016), 

(Αγ) υπαορχόχυν επαρκωος ευολόχγες ενδειοξεις πόχυ όχδηγόχυον στόχ συμπεορασμα όχοτι όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας
συνηοψε συμφωνιοες με αολλόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος με στόχοχόχ τη στρεοβλωση τόχυ ανταγωνισμόχυο,

δ) εαον μιοα καταοσταση συογκρόχυσης συμφερόχοντων καταο την εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 24 τόχυ ν. 4412/2016
δεν μπόχρειο να θεραπευθειο απόχτελεσματικαο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,
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(Αε) εαον μιοα καταοσταση στρεοβλωσης τόχυ ανταγωνισμόχυο απόχο την πρόχοτερη συμμετόχχηο των όχικόχνόχμικωον
φόχρεοων καταο την πρόχετόχιμασιοα της διαδικασιοας συοναψης συομβασης, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ
48 τόχυ ν. 4412/2016, δεν μπόχρειο να θεραπευθειο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,

(Αστ)  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  εοχει  επιδειοξει  σόχβαρη ο η ο επαναλαμβανόχομενη  πλημμεολεια  κατα ο την
εκτεολεση  όχυσιωοδόχυς  απαιοτησης  στόχ  πλαιοσιόχ  πρόχηγόχυομενης  δημόχοσιας  συομβασης,  πρόχηγόχυομενης
συομβασης με αναθεοτόχντα φόχρεοα ηο πρόχηγόχυομενης συομβασης παραχωορησης πόχυ ειοχε ως απόχτεολεσμα
την πρόχοωρη καταγγελιοα της πρόχηγόχυομενης συομβασης, απόχζημιωοσεις ηο αολλες παρόχομόχιες κυρωοσεις, 

(Αζ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει κριθειο εονόχχόχς σόχβαρωον ψευδωον δηλωοσεων καταο την παρόχχηο των
πληρόχφόχριωον  πόχυ απαιτόχυονται  για την εξακριοβωση της απόχυσιοας  των λόχογων απόχκλεισμόχυ ο η ο την
πληορωση των κριτηριοων επιλόχγηος,  εοχει  απόχκρυοψει  τις πληρόχφόχριοες  αυτεος  η ο δεν ειοναι  σε θεοση να
πρόχσκόχμιοσει τα δικαιόχλόχγητικαο πόχυ απαιτόχυονται κατ’ εφαρμόχγηο τόχυ αορθρόχυ 23 της παρόχυοσας, 

(Αη)  εαον  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  επιχειορησε  να  επηρεαοσει  με  αθεομιτόχ  τρόχοπόχ  τη  διαδικασιοα  ληοψης
απόχφαοσεων της αναθεοτόχυσας αρχηος, να απόχκτηοσει εμπιστευτικεος πληρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να τόχυ
απόχφεορόχυν  αθεομιτόχ  πλεόχνεοκτημα  στη  διαδικασιοα  συοναψης  συομβασης  η ο να  παραοσχει  εξ αμελειοας
παραπλανητικεος πληρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να επηρεαοσόχυν όχυσιωδωος τις απόχφαοσεις πόχυ αφόχρόχυον
τόχν απόχκλεισμόχο, την επιλόχγηο ηο την αναοθεση,

(Αθ)  εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει διαπραοξει σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα, τόχ όχπόχιοόχ θεοτει σε
αμφιβόχλιοα την ακεραιόχοτηταο τόχυ.

22.Α.5. (Αεθνικός λόγος αποκλεισμού) 56

22.Α.6.  Η αναθεοτόχυσα αρχηο απόχκλειοει  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα σε όχπόχιόχδηοπόχτε χρόχνικόχ ο σημειοόχ καταο τη
διαορκεια της διαδικασιοας συοναψης συομβασης, όχοταν απόχδεικνυοεται όχοτι αυτόχος βριοσκεται λόχογω πραοξεων
ηο παραλειοψεων αυτόχυο ειοτε πριν ειοτε καταο τη διαδικασιοα, σε μιοα απόχο τις περιπτωοσεις των πρόχηγόχυομε-
νων παραγραοφων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.57

22.Α.7. Οικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  πόχυ  εμπιοπτει  σε  μια  απόχ ο τις  κατασταοσεις  πόχυ  αναφεορόχνται  στις
παραγραοφόχυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.458  μπόχρειο να πρόχσκόχμιοζει στόχιχειοα πρόχκειμεονόχυ να απόχδειοξει
όχοτι τα μεοτρα πόχυ εολαβε επαρκόχυον για να απόχδειοξόχυν την αξιόχπιστιοα τόχυ, παρόχοτι συντρεοχει όχ σχετικόχος
λόχογόχς απόχκλεισμόχυο. Εαον τα στόχιχειοα κριθόχυον επαρκηο, όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δεν απόχκλειοεται
απόχο τη διαδικασιοα συοναψης συομβασης.  Τα μεοτρα πόχυ λαμβαονόχνται απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος
αξιόχλόχγόχυονται  σε  συναορτηση  με  τη  σόχβαρόχοτητα  και  τις  ιδιαιοτερες  περισταοσεις  τόχυ  πόχινικόχυο
αδικηοματόχς ηο τόχυ παραπτωοματόχς. Αν τα μεοτρα κριθόχυον ανεπαρκηο, γνωστόχπόχιειοται στόχν όχικόχνόχμικόχο
φόχρεοα τόχ σκεπτικόχο της απόχοφασης αυτηος. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ εοχει απόχκλειστειο,  με τελεσιοδικη
απόχοφαση,  απόχ ο τη  συμμετόχχη ο σε  διαδικασιοες  συοναψης  συομβασης  η ο αναοθεσης  παραχωορησης  δεν
μπόχρειο να καονει χρηοση της ανωτεορω δυνατόχοτητας καταο την περιοόχδόχ τόχυ απόχκλεισμόχυο πόχυ όχριοζεται
στην εν λόχογω απόχοφαση στόχ κραοτόχς - μεολόχς στόχ όχπόχιοόχ ισχυοει η απόχοφαση.

22.Α.8. Η απόχοφαση για την διαπιοστωση της επαορκειας ηο μη των επανόχρθωτικωον μεοτρων καταο την
πρόχηγόχυομενη παραογραφόχ εκδιοδεται συομφωνα με τα όχριζόχομενα στις παρ. 8 και 9 τόχυ αορθρόχυ 73 τόχυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ τόχυ εοχει επιβληθειο, με την κόχινηο υπόχυργικηο απόχοφαση τόχυ αορθρόχυ 74
τόχυ  ν.  4412/2016,  η  πόχινη ο τόχυ  απόχκλεισμόχυ ο απόχκλειοεται  αυτόχδιοκαια  και  απόχ ο την  παρόχυοσα
διαδικασιοα συοναψης δημόχοσιας συομβασης .
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 59

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόχν αφόχραο την καταλληλόχοτητα για την αοσκηση της επαγγελματικηος δραστηριόχοτητας, απαιτειοται  όχι
όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  να ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ σχετικόχ ο επαγγελματικόχ ο μητρωοόχ πόχυ τηρειοται  στόχ
κραοτόχς  εγκαταοστασηος  τόχυς.  Ειδικα ο όχι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι  στην  Ελλαοδα
απαιτειοται  να  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  στόχ  Μητρωοόχ  Εργόχληπτικωον  Επιχειρηοσεων  (ΑΜ.Ε.ΕΠ.)  ηο στα
Νόχμαρχιακα ο Μητρωοα στην κατηγόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας60.  Οι πρόχσφεορόχντες
πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι  σε  κραοτόχς  μεολόχς  της  Ευρωπαιοκηος  Ένωσης  απαιτειοται  να  ειοναι
εγγεγραμμεονόχι στα Μητρωοα τόχυ παραρτηοματόχς ΧΙ τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια61 

Πρβ. Κ.Ο. 18 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ-
τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο -
μική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:

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

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

(Αα1)Οι όχικόχνόχμικόχι ο  φόχρειος   να  πληρόχυον  τις  απαιτηοσεις  όχικόχνόχμικηος   και  χρηματόχόχικόχνόχμικηος
επαορκειας πόχυ όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 100 τόχυ ν. 3669/2008, στην κατηγόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21
της παρόχυοσας.

(Αα2)Ειδικα ο όχι  εργόχληπτικεος  επιχειρηοσεις πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ ΜΕΕΠ, δεν  θα  πρεοπει   να
υπερβαιονόχυν τα ανωοτατα επιτρεπτα ο  όχορια  ανεκτεολεστόχυ  υπόχλόχιοπόχυ  εργόχλαβικωον  συμβαοσεων,
συομφωνα με τα ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 20 παρ. 4 τόχυ ν. 3669/2008, όχοπως ισχυοει.

(Αβ)Μόχονόχ για αλλόχδαπεος Εργ. Επιχειρ., συομφωνα με τα αναφερόχομενα στην παραογραφόχ 23.5.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα62 

Πρβ. Κ.Ο. 18 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ-
τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο -
μική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:

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

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

(Αα)Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος να πληρόχυον τις απαιτηοσεις τεχνικηος ικανόχοτητας πόχυ όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ
100 τόχυ ν. 3669/2008, στην κατηγόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας.
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(Αβ)Μόχονόχ για αλλόχδαπεος Εργ. Επιχειρ., συομφωνα με τα αναφερόχομενα στην παραογραφόχ 23.6.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης63

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

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

Όσόχν αφόχραο τα κριτηορια της όχικόχνόχμικηος και χρηματόχόχικόχνόχμικηος επαορκειας και τα κριτηορια σχετικαο
με την τεχνικη ο και επαγγελματικηο ικανόχοτητα, εονας όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας μπόχρειο,  να στηριοζεται στις
ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων, ασχεοτως της νόχμικηος φυοσης των δεσμωον τόχυ με αυτόχυος.

Η αναθεοτόχυσα αρχηο ελεογχει, συομφωνα με τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 23 της παρόχυοσας, εαον όχι φόχρειος,
στις ικανόχοτητες των όχπόχιοων πρόχτιοθεται να στηριχθειο όχ πρόχσφεορων, πληρόχυον τα σχετικαο κριτηορια επι-
λόχγηος  και εαον συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυ ο κατα ο τα όχριζόχομενα στην παρόχυοσα διακηορυξη.  Όσόχν
αφόχραο τα κριτηορια πόχυ σχετιοζόχνται με τόχυς τιοτλόχυς σπόχυδωον και τα επαγγελματικαο πρόχσόχοντα πόχυ
όχριοζόχνται  στην  περιοπτωση  στ  τόχυ  Μεορόχυς  ΙΙ  τόχυ  Παραρτηοματόχς  ΧΙΙ  τόχυ  Πρόχσαρτηοματόχς  Α  ν.
4412/2016 ηο με την σχετικηο επαγγελματικηο εμπειριοα, όχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος, μπόχρόχυον να βασιοζόχνται
στις ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων μόχονόχ εαον όχι τελευταιοόχι θα εκτελεοσόχυν τις εργασιοες ηο τις υπηρεσιοες για
τις όχπόχιοες απαιτόχυονται όχι συγκεκριμεονες ικανόχοτητες.

Όταν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας στηριοζεται στις ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων όχοσόχν αφόχραο τα κριτηορια πόχυ
σχετιοζόχνται με την όχικόχνόχμικηο και χρηματόχόχικόχνόχμικηο επαορκεια, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας και αυτόχιο όχι
φόχρειος ειοναι απόχο κόχινόχυο υπευοθυνόχι64  για την εκτεολεση της συομβασης.

Στην περιοπτωση εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, η εονωση μπόχρει ο να στηριοζεται στις ικανόχοτητες των
συμμετεχόχοντων  στην  εονωση  η ο αολλων  φόχρεοων  (Αγια  τα  κριτηορια  της  όχικόχνόχμικηος  και
χρηματόχόχικόχνόχμικηος  επαορκειας  και  τα  κριτηορια  σχετικα ο με  την  τεχνικη ο και  επαγγελματικηο
ικανόχοτητα).

Η  εκτεολεση  των  ......................65 γιονεται  υπόχχρεωτικα ο απόχ ο τόχν  πρόχσφεορόχντα ηο,  αν  η  πρόχσφόχραο
υπόχβαολλεται απόχο εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, απόχο εοναν απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες στην εονωση αυτηο.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής66

23.1 Καταο την υπόχβόχληο πρόχσφόχρωον όχι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος υπόχβαολλόχυν τόχ  Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης (ΑΤΕΥΔ) τόχυ αορθρόχυ 79  παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016, τόχ όχπόχιοόχ απόχτελειο ενημερωμεονη
υπευοθυνη δηολωση, με τις συνεοπειες τόχυ ν. 1599/1986 (ΑΑ΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη πρόχς
αντικαταοσταση των πιστόχπόχιητικωον πόχυ εκδιοδόχυν δημόχοσιες αρχεος ηο τριοτα μεορη, επιβεβαιωονόχντας όχοτι
όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας πληρόχιο τις ακόχολόχυθες πρόχυοπόχθεοσεις:
α) δεν βριοσκεται σε μιοα απόχο τις κατασταοσεις τόχυ αορθρόχυ 22 Α της παρόχυοσας,
β) πληρόχιο τα σχετικαο κριτηορια επιλόχγηος τα όχπόχιοα εοχόχυν καθόχριστειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22 Β-Ε της
παρόχυοσας.

Σε  όχπόχιόχδηοπόχτε  χρόχνικόχ ο σημειοόχ  κατα ο τη  διαορκεια  της  διαδικασιοας,  μπόχρει ο να  ζητηθει ο απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες να υπόχβαολλόχυν όχολα ηο όχρισμεονα δικαιόχλόχγητικαο της επόχομενης παραγραοφόχυ, όχοταν αυτόχο
απαιτειοται για την όχρθηο διεξαγωγηο της διαδικασιοας.

Καταο την υπόχβόχληο τόχυ ΤΕΥΔ, ειοναι δυνατηο, με μόχονη την υπόχγραφηο τόχυ καταο περιοπτωση εκπρόχσωοπόχυ
τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα, η πρόχκαταρκτικηο απόχοδειξη των λόχογων απόχκλεισμόχυο πόχυ αναφεορόχνται στόχ
αορθρόχ 22.Α.1 της παρόχυοσας, για τόχ συονόχλόχ των φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ ειοναι μεολη τόχυ διόχικητικόχυο,
διευθυντικόχυ ο η ο επόχπτικόχυ ο όχργαονόχυ  τόχυ  η ο εοχόχυν  εξόχυσιοα  εκπρόχσωοπησης,  ληοψης  απόχφαοσεων  ηο
ελεογχόχυ σε αυτόχον 67.
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Ως  εκπρόχοσωπόχς  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  για  την  εφαρμόχγη ο τόχυ  παρόχοντόχς,  νόχειοται  όχ  νόχομιμόχς
εκπρόχοσωπόχς αυτόχυο, όχοπως πρόχκυοπτει απόχο τόχ ισχυοόχν καταστατικόχο ηο τόχ πρακτικόχο εκπρόχσωοπησηος τόχυ
κατα ο τόχ  χρόχονόχ  υπόχβόχληος  της  πρόχσφόχραος  η ο τόχ  αρμόχδιοως  εξόχυσιόχδόχτημεονόχ  φυσικόχ ο πρόχοσωπόχ  να
εκπρόχσωπει ο τόχν  όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα  για  διαδικασιοες  συοναψης  συμβαοσεων  η ο για  τη  συγκεκριμεονη
διαδικασιοα συοναψης συομβασης68.

Στην περιοπτωση υπόχβόχληος πρόχσφόχραος απόχο εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης (ΑΤΕΥΔ), υπόχβαολλεται χωρισταο απόχο καοθε μεολόχς της εονωσης.

Στην περιοπτωση πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δηλωονει στόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης
Δηολωσης (ΑΤΕΥΔ) την πρόχοθεσηο τόχυ για αναοθεση υπεργόχλαβιοας, υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ ΤΕΥΔ
και τόχ  ΤΕΥΔ τόχυ υπεργόχλαοβόχυ.

Στην  περιοπτωση  πόχυ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  στηριοζεται  στις  ικανόχοτητες  ενόχος  ηο
περισσόχοτερων φόχρεοων υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ τόχ δικόχο τόχυ ΤΕΥΔ και τόχ ΤΕΥΔ  καοθε φόχρεοα στις
ικανόχοτητες τόχυ όχπόχιοόχυ στηριοζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)
Τόχ δικαιοωμα συμμετόχχηος και όχι όχορόχι και πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος, όχοπως όχριοστηκαν στα αορθρα 21
και  22  της  παρόχυοσας,  κριονόχνται  κατα ο την  υπόχβόχλη ο της πρόχσφόχραος,  κατα ο την  υπόχβόχλη ο των
δικαιόχλόχγητικωον, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4.2 (Αα εως δ) και καταο τη συοναψη της συομβασης, συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 4.2 (Αε) της παρόχυοσας

Στην περιοπτωση πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας η ο εονωση αυτωον  στηριοζεται στις ικανόχοτητες
αολλων φόχρεοων, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22.ΣΤ της παρόχυοσας, όχι φόχρειος στην ικανόχοτητα των όχπόχιοων
στηριοζεται  όχ  πρόχσφεορων  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  η ο εονωση  αυτωον,  υπόχχρεόχυονται  στην  υπόχβόχλη ο των
δικαιόχλόχγητικωον πόχυ απόχδεικνυοόχυν όχοτι δεν συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 Α της
παρόχυοσας και όχοτι πληρόχυον τα σχετικαο κριτηορια επιλόχγηος καταο περιοπτωση (Ααορθρόχυ 22 Β ε Ε).

Ο  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  υπόχχρεόχυοται  να  αντικαταστηοσει  εοναν  φόχρεοα  στην  ικανόχοτητα  τόχυ  όχπόχιοόχυ
στηριοζεται, εφόχοσόχν όχ τελευταιοόχς δεν πληρόχιο τόχ σχετικόχο κριτηοριόχ επιλόχγηος ηο για τόχν όχπόχιοόχ συντρεοχόχυν
λόχογόχι απόχκλεισμόχυο των παραγραοφων 1, 2, 2α και 469  τόχυ αορθρόχυ 22 Α. 

Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  δεν  υπόχχρεόχυονται  να  υπόχβαολλόχυν  δικαιόχλόχγητικα ο η ο αολλα  απόχδεικτικαο
στόχιχειοα, αν και στόχ μεοτρόχ πόχυ η αναθεοτόχυσα αρχηο εοχει τη δυνατόχοτητα να λαμβαονει τα πιστόχπόχιητικαο
ηο τις συναφειος πληρόχφόχριοες απευθειοας μεοσω πρόχοσβασης σε εθνικηο βαοση δεδόχμεονων σε όχπόχιόχδηοπόχτε
κραοτόχς - μεολόχς της Ένωσης, η όχπόχιοα διατιοθεται δωρεαον, όχοπως εθνικόχο μητρωοόχ συμβαοσεων, εικόχνικόχο
φαοκελόχ  επιχειορησης,  ηλεκτρόχνικόχ ο συοστημα  απόχθηοκευσης  εγγραοφων  η ο συοστημα  πρόχεπιλόχγηος.  Η
δηολωση  για  την  πρόχοσβαση  σε  εθνικη ο βαοση  δεδόχμεονων  εμπεριεοχεται  στόχ  Τυπόχπόχιημεονόχ  Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης (ΑΤΕΥΔ).

Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος δεν υπόχχρεόχυονται να υπόχβαολόχυν δικαιόχλόχγητικαο, όχοταν η αναθεοτόχυσα αρχηο πόχυ
εοχει αναθεοσει τη συομβαση διαθεοτει ηοδη τα δικαιόχλόχγητικαο αυταο.

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  
Ο πρόχσωρινόχος  αναοδόχχόχς,  κατόχοπιν  σχετικηος  ηλεκτρόχνικηος  πρόχοσκλησης απόχ ο την αναθεοτόχυσα αρχηο,
υπόχβαολλει  τα  ακόχολόχυθα  δικαιόχλόχγητικαο,  κατα ο τα  ειδικόχοτερα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  4.2  της
παρόχυοσας70:

Για  την  απόχοδειξη  της  μη  συνδρόχμηος  των  λόχογων  απόχκλεισμόχυ ο τόχυ  άρθρου  22Α  όχ  πρόχσωρινόχος
αναοδόχχόχς υπόχβαολλει  αντιοστόχιχα τα παρακαοτω δικαιόχλόχγητικαο:   

(Αα) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόχοσπασμα τόχυ πόχινικόχυο μητρωοόχυ ηο,
ελλειοψει αυτόχυο, ισόχδυοναμόχυ εγγραοφόχυ πόχυ εκδιοδεται απόχο αρμόχοδια δικαστικηο ηο διόχικητικηο αρχηο τόχυ
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κραοτόχυς-μεολόχυς  η ο της  χωορας  καταγωγηος  η ο της  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχς  όχ  εν  λόχογω
όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας, απόχο τόχ όχπόχιοόχ πρόχκυοπτει όχοτι πληρόχυονται αυτεος όχι πρόχυοπόχθεοσεις. Η υπόχχρεοωση
πρόχσκόχομισης  τόχυ  ως  αονω  απόχσπαοσματόχς  αφόχρα ο και  τα  πρόχοσωπα  των  τελευταιοων   τεσσαορων
εδαφιοων  της παραγραοφόχυ Α.1 τόχυ αορθρόχυ 22.

(Αβ)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο την αρμόχοδια αρχηο
τόχυ  όχικειοόχυ  κραοτόχυς  -  μεολόχυς  η ο χωορας,  περι ο τόχυ  όχοτι  εοχόχυν  εκπληρωθει ο όχι  υπόχχρεωοσεις  τόχυ
όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  όχοσόχν  αφόχρα ο στην  καταβόχλη ο φόχορων  (Αφόχρόχλόχγικη ο ενημερόχοτητα)  και  στην
καταβόχλη ο των  εισφόχρωον  κόχινωνικηος  ασφαολισης  (Αασφαλιστικη ο ενημερόχοτητα)71 συομφωνα  με  την
ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα τόχυ κραοτόχυς εγκαταοστασης ηο την ελληνικηο νόχμόχθεσιοα αντιοστόχιχα. 

Για  τόχυς  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι  η ο εκτελόχυον  εοργα  στην  Ελλαοδα τα  σχετικαο
δικαιόχλόχγητικαο πόχυ υπόχβαολλόχνται ειοναι 

- φόχρόχλόχγικηο ενημερόχοτητα πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχ Υπόχυργειοόχ Οικόχνόχμικωον (Ααρμόχοδια Δ.Ο.Υ) για
τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα και για τις κόχινόχπραξιοες στις όχπόχιοες συμμετεοχει για τα δημόχοσια εοργα πόχυ ειοναι
σε εξεολιξη72. Οι αλλόχδαπόχιο πρόχσφεορόχντες θα υπόχβαολλόχυν υπευοθυνη δηολωση73 περιο τόχυ όχοτι δεν εοχόχυν
υπόχχρεοωση  καταβόχληος  φόχορων  στην  Ελλαοδα.  Σε  περιοπτωση  πόχυ  εοχόχυν  τεοτόχια  υπόχχρεοωση  θα
υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο της όχικειοας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικη ο ενημερόχοτητα  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  αρμόχοδιόχ  ασφαλιστικόχ ο φόχρεοα74.  Η
ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα καλυοπτει τις ασφαλιστικεος υπόχχρεωοσεις τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχικόχνόχμικόχυο
φόχρεοα α) ως φυσικόχο ηο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ για τόχ πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοση εξαρτημεονης εργασιοας, β)
για  εοργα πόχυ  εκτελει ο μόχονόχς  τόχυ  η ο σε  κόχινόχπραξιοα  καθωος  και  γ)   για  τα  στελεοχη  τόχυ  πόχυ  εοχόχυν
υπόχχρεοωση ασφαολισης στόχ ΕΤΑΑ ε ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημεονόχι στην Ελλαοδα όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος
υπόχβαολλόχυν απόχδεικτικόχ ο ασφαλιστικηος  ενημερόχοτητας (Ακυοριας και επικόχυρικηος  ασφαολισης)  για τόχ
πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοση εξαρτημεονης εργασιοας (ΑΤΣΜΕΔΕ για τόχυς ασφαλισμεονόχυς ε μεολη τόχυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τόχ λόχιπόχ ο πρόχσωπικόχο Δεν απόχτελόχυον  απόχοδειξη ενημερόχοτητας της πρόχσφεορόχυσας εταιριοας,
απόχδεικτικαο ασφαλιστικηος ενημερόχοτητας  των φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ στελεχωονόχυν τόχ πτυχιοόχ της
εταιριοας ως εταιορόχι. Οι αλλόχδαπόχιο πρόχσφεορόχντες (Αφυσικαο και νόχμικαο πρόχοσωπα), πόχυ δεν υπόχβαολόχυν
τα αονω απόχδεικτικαο, υπόχβαολλόχυν υπευοθυνη δηολωση περιο τόχυ όχοτι δεν απασχόχλόχυον πρόχσωπικόχο, για τόχ
όχπόχιοόχ υπαορχει  υπόχχρεοωση ασφαολισης σε ημεδαπόχυος  ασφαλιστικόχυος  όχργανισμόχυος.  Αν απασχόχλόχυον
τεοτόχιόχ πρόχσωπικόχο, πρεοπει να υπόχβαολλόχυν σχετικόχο απόχδεικτικόχο ασφαλιστικηος ενημερόχοτητας.

(Αββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόχπόχιητικόχο απόχο τη Διευοθυνση Πρόχγραμματισμόχυο
και Συντόχνισμόχυο της Επιθεωορησης Εργασιακωον Σχεοσεων, απόχο τόχ όχπόχιοόχ να πρόχκυοπτόχυν όχι πραοξεις
επιβόχληος πρόχστιομόχυ πόχυ εοχόχυν εκδόχθειο σε βαορόχς τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα σε χρόχνικόχο διαοστημα δυοόχ
(Α2) ετωον πριν απόχο την ημερόχμηνιοα ληοξης της πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος πρόχσφόχραος. 

(Αγ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2275: πιστόχπόχιητικόχ ο πόχυ εκδιοδεται απόχ ο την αρμόχοδια
δικαστικηο ηο διόχικητικηο αρχηο τόχυ όχικειοόχυ κραοτόχυς - μεολόχυς ηο χωορας. Για τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πόχυ
ειοναι εγκαταστημεονόχι ηο εκτελόχυον εοργα στην Ελλαοδα τόχ πιστόχπόχιητικόχο όχοτι δεν τελόχυον υπόχο πτωοχευση, ,
πτωχευτικόχ ο συμβιβασμόχο, αναγκαστικη ο διαχειοριση,  δεν  εοχόχυν  υπαχθει ο σε  διαδικασιοα  εξυγιοανσης
εκδιοδεται απόχο τόχ αρμόχοδιόχ πρωτόχδικειοόχ της εοδρας τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα. Τόχ πιστόχπόχιητικόχο  όχοτι τόχ
νόχμικόχ ο πρόχοσωπόχ δεν  εοχει  τεθει ο υπόχ ο εκκαθαοριση  με  δικαστικη ο απόχοφαση  εκδιοδεται  απόχ ο τόχ  όχικειοόχ
Πρωτόχδικειοόχ  της  εοδρας  τόχυ  όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  τόχ  δε  πιστόχπόχιητικόχ ο όχοτι  δεν  εοχει  τεθει ο υπόχο
εκκαθαοριση με απόχοφαση των εταιορων εκδιοδεται απόχο τόχ Γ.Ε.Μ.Η.,  συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις,
ως  καοθε  φόχρα ο ισχυοόχυν.  Ειδικα ο η  μη  αναστόχλη ο των  επιχειρηματικωον  δραστηριόχτηοτων  τόχυ
όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα,  για  τόχυς  εγκατεστημεονόχυς  στην  Ελλαοδα  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος,  απόχδεικνυοεται
μεοσω της ηλεκτρόχνικηος πλατφόχορμας της Ανεξαορτητης Αρχηος Δημόχσιοων Εσόχοδων76. 

(Αδ) Αν τόχ κραοτόχς-μεολόχς ηο χωορα δεν εκδιοδει τα υπόχο των περ. (Αα), (Αβ), (Αββ) και (Αγ) πιστόχπόχιητικαο ηο όχοπόχυ
τα πιστόχπόχιητικαο αυταο δεν καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις υπόχο  1 και 2 και 4 (Αβ) τόχυ αορθρόχυ 22 Α.,
τόχ εογγραφόχ ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο μπόχρειο να αντικαθιοσταται απόχο εονόχρκη βεβαιοωση ηο, στα κραοτη - μεολη
ηο στις χωορες όχοπόχυ δεν πρόχβλεοπεται εονόχρκη βεβαιοωση, απόχο υπευοθυνη δηολωση τόχυ ενδιαφερόχμεονόχυ
ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικηος ηο διόχικητικηος αρχηος, συμβόχλαιόχγραοφόχυ ηο αρμόχοδιόχυ επαγγελματικόχυο ηο
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εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο τόχυ  κραοτόχυς  μεολόχυς  η ο της  χωορας  καταγωγηος  η ο της  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστημεονόχς όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας. 

Στην περιοπτωση αυτηο όχι αρμόχοδιες δημόχοσιες αρχεος παρεοχόχυν επιοσημη δηολωση στην όχπόχιοα αναφεορεται
όχοτι δεν εκδιοδόχνται τα πιστόχπόχιητικαο της παρόχυοσας παραγραοφόχυ η ο όχοτι τα πιστόχπόχιητικαο αυταο δεν
καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις πόχυ αναφεορόχνται στα υπόχο 1 και 2 και 4 (Αβ) τόχυ αορθρόχυ 22 Α της
παρόχυοσας.

Αν διαπιστωθειο με όχπόχιόχνδηοπόχτε τρόχοπόχ όχοτι, στην εν λόχογω χωορα εκδιοδόχνται τα υπόχοψη πιστόχπόχιητικαο,
η πρόχσφόχραο τόχυ διαγωνιζόχομενόχυ απόχρριοπτεται. 

Μεοχρι να καταστει ο εφικτηο η εοκδόχση τόχυ πιστόχπόχιητικόχυο πόχυ πρόχβλεοπεται στην περιοπτωση γ΄ της
παραγραοφόχυ  2  τόχυ  αορθρόχυ  80  τόχυ  Ν4412/2016  (Απερ.(Αββ)  της  παρόχυοσας  παραγραοφόχυ),  αυτόχο
αντικαθιοσταται απόχο υπευοθυνη δηολωση τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα, χωριος να απαιτειοται επιοσημη δηολωση
τόχυ ΣΕΠΕ σχετικαο με την εοκδόχση τόχυ πιστόχπόχιητικόχυο.

(Αε)  Για  τις  λόχιπεος  περιπτωοσεις  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2277,  υπόχβαολλεται  υπευοθυνη
δηολωση τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχοτι δεν συντρεοχόχυν στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ όχι όχριζόχομενόχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο78. 

Ειδικα ο για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2279,  για  τις  εργόχληπτικεος
επιχειρηοσεις πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ Μ.Ε.ΕΠ. υπόχβαολλόχνται πιστόχπόχιητικαο χόχρηγόχυομενα απόχο τα
αρμόχοδια  επιμελητηορια  και  φόχρειος  (ΑΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόχ ο τα  όχπόχιοα  απόχδεικνυοεται  όχοτι  τα
πρόχοσωπα με βεβαιοωση τόχυ Μ.Ε.Κ. πόχυ στελεχωονόχυν την εργόχληπτικηο επιχειορηση, δεν εοχόχυν διαπραοξει
σόχβαρόχο επαγγελματικόχο παραοπτωμα.

Για  τις  εργόχληπτικεος  επιχειρηοσεις  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονες  στα  Περιφερειακα ο Μητρωοα  (Απωοην
Νόχμαρχιακαο),  πρόχσκόχμιοζεται  βεβαιοωση επαγγελματικηος  διαγωγηος  (Αη  όχπόχιοα  ανανεωονεται  καοθε  εοξι
μηονες), χόχρηγόχυομενη απόχο τόχν πανελληονιόχ και νόχομιμα αναγνωρισμεονόχ συονδεσμόχ Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  80

Για  την  περιοπτωση  τόχυ  αορθρόχυ  22.Α.9.  της  παρόχυοσας  διακηορυξης,  υπευοθυνη  δηολωση  τόχυ
πρόχσφεορόχντόχς όχοτι δεν εοχει εκδόχθειο σε βαορόχς τόχυ απόχοφαση απόχκλεισμόχυο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 74
τόχυ ν. 4412/2016.

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

  Όσόχν  αφόχρα ο την  καταλληλόχοτητα  για  την  αοσκηση  της  επαγγελματικηος  δραστηριόχοτητας,  όχι
πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι στην Ελλαοδα υπόχβαολλόχυν βεβαιοωση εγγραφηος στόχ Μ.Ε.ΕΠ ηο
στα Νόχμαρχιακαο Μητρωοα81 στις κατηγόχριοες  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σε ταοξεις
αντιοστόχιχες με  την εκτιμωομενη αξιοα  της συομβασης (Ακατα ο τη συονταξη τόχυ Π/Υ τόχυ εοργόχυ)  για τα
φυσικαο ηο νόχμικαο πρόχοσωπα. 

(Αβ)  Οι  πρόχσφεορόχντες  πόχυ  ειοναι  εγκατεστημεονόχι  σε  λόχιπα ο κραοτη  μεολη  της  Ευρωπαιοκηος  Ένωσης
πρόχσκόχμιοζόχυν  τις  δηλωοσεις  και  πιστόχπόχιητικα ο πόχυ  περιγραοφόχνται  στόχ  Παραορτημα  υκ  τόχυ
Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016.

(Αγ) Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι σε κραοτόχς μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ
(ΑΕ.Ο.Χ) ηο σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τη ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ η υπόχο αναοθεση
δημόχοσια  συομβαση καλυοπτεται  απόχ ο τα Παραρτηοματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεος  σημειωοσεις  τόχυ
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σχετικόχυ ο με  την  Ένωση  Πρόχσαρτηοματόχς  κ  της  ως  αονω  Συμφωνιοας,  η ο σε  τριοτες  χωορες  πόχυ  δεν
εμπιοπτόχυν στην πρόχηγόχυομενη  περιοπτωση και εοχόχυν συναοψει διμερειος ηο πόχλυμερειος συμφωνιοες με την
Ένωση  σε  θεοματα  διαδικασιωον  αναοθεσης  δημόχσιοων  συμβαοσεων,   πρόχσκόχμιοζόχυν  πιστόχπόχιητικόχο
αντιοστόχιχόχυ  επαγγελματικόχυ ο η ο εμπόχρικόχυ ο μητρωοόχυ.  Στην  περιοπτωση πόχυ  χωορα  δεν  τηρει ο τεοτόχιόχ
μητρωοόχ,  τόχ εογγραφόχ η ο τόχ πιστόχπόχιητικόχ ο μπόχρει ο να αντικαθιοσταται  απόχ ο εονόχρκη βεβαιοωση ηο,  στα
κραοτη  -  μεολη  η ο στις  χωορες  όχοπόχυ  δεν  πρόχβλεοπεται  εονόχρκη  βεβαιοωση,  απόχ ο υπευοθυνη  δηολωση τόχυ
ενδιαφερόχμεονόχυ ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικηος η ο διόχικητικηος  αρχηος,  συμβόχλαιόχγραοφόχυ η ο αρμόχοδιόχυ
επαγγελματικόχυ ο η ο εμπόχρικόχυ ο όχργανισμόχυ ο της  χωορας  καταγωγηος  η ο της  χωορας  όχοπόχυ  ειοναι
εγκατεστημεονόχς  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  όχοτι  δεν  τηρειοται  τεοτόχιόχ  μητρωοόχ  και  όχοτι  ασκει ο τη
δραστηριόχοτητα τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όχικόχνόχμικηο και χρηματόχόχικόχνόχμικη επαορκεια των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται: 
(Αα) για τις εγγεγραμμεονες εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ:
 ειοτε απόχο τη βεβαιοωση εγγραφηος στόχ Μ.Ε.Ε.Π, η όχπόχιοα απόχτελει ο τεκμηοριόχ των πληρόχφόχριωον

πόχυ περιεοχει 
 ειοτε, στην περιοπτωση πόχυ όχι απαιτηοσεις τόχυ αορθρόχυ 22.Γ δεν καλυοπτόχνται  απόχο τη βεβαιοωση

εγγραφηος, με την υπόχβόχληο ενόχος ηο περισσόχοτερων απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται
στόχ  Μεορόχς  Ι  τόχυ  Παραρτηοματόχς  ΧΙΙ  (ΑΑπόχδεικτικα ο μεοσα  για  τα  κριτηορια  επιλόχγηος)  τόχυ
Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016. 82

Σε καοθε περιοπτωση,  η βεβαιοωση εγγραφηος μπόχρειο να υπόχβαολλεται για την απόχοδειξη μόχονόχ όχρισμεονων
απαιτηοσεων όχικόχνόχμικηος και χρηματόχόχικόχνόχμικηος επαορκειας τόχυ αορθρόχυ 22.Γ, ενωο για την απόχοδειξη
των λόχιπωον απαιτηοσεων μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχνται εονα η ο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα
πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Ι τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016 , αναολόχγα με την τιθεομενη
στόχ αορθρόχ 22.Γ απαιοτηση.

Ειδικαο,  για  την  απόχοδειξη  της  απαιοτησης  της  μη  υπεορβασης  των ανωοτατων  επιτρεπτωον  όχριοων
ανεκτεολεστόχυ υπόχλόχιοπόχυ εργόχλαβικωον συμβαοσεων:

 με την υπόχβόχληο ενημερόχοτητας πτυχιοόχυ εν ισχυοει ηο
 με την υπόχβόχληο υπευοθυνης δηολωσης τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ, συνόχδευόχομενης απόχο

πιονακα  όχολων  των  υπόχ ο εκτεολεση  εοργων  (Αειοτε  ως  μεμόχνωμεονόχς  αναοδόχχόχς  ειοτε  στόχ
πλαιοσιόχ κόχινόχπραξιοας η ο υπεργόχλαβιοας) και αναφόχρα ο για τόχ ανεκτεολεστόχ υπόχολόχιπόχ
ανα ο εοργόχ και τόχ συνόχλικόχ ο ανεκτεολεστόχ,  για τις εργόχληπτικεος  επιχειρηοσεις  πόχυ δεν
διαθεοτόχυν ενημερόχοτητα πτυχιοόχυ καταο τις κειομενες διαταοξεις 

(Αβ)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε επίσημους  καταλόγους ηο
διαθεοτόχυν πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης πόχυ συμμόχρφωονόχνται  με  τα ευρωπαιοκαο
πρόχοτυπα  πιστόχπόχιοησης,  κατα ο την  εοννόχια  τόχυ  Παραρτηοματόχς   κκ  τόχυ  Πρόχσαρτηοματόχς  Α΄  τόχυ  ν.
4412/2016, μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος, εκδιδόχομενόχ
απόχο την αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης,
καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 και στην παραογραφόχ 9 τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .
(Αγ)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  δεν  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσημόχυς  καταλόχογόχυς  ηο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης  κατα ο τα  ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν  ως
δικαιόχλόχγητικα ο εονα η ο περισσόχοτερα απόχ ο τα απόχδεικτικα ο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται  στόχ Μεορόχς Ι  τόχυ
Παραρτηοματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
Η τεχνικηο και επαγγελματικηο ικανόχοτητα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται: 
(Αα) για τις εγγεγραμμεονες εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ.
 ειοτε απόχο τη βεβαιοωση εγγραφηος στόχ Μ.Ε.Ε.Π, η όχπόχιοα απόχτελει ο τεκμηοριόχ των πληρόχφόχριωον

πόχυ περιεοχει 
 ειοτε, στην περιοπτωση πόχυ όχι απαιτηοσεις τόχυ αορθρόχυ 22.Δ δεν καλυοπτόχνται  απόχο τη

                                                                                                                                                                                                             24



βεβαιοωση εγγραφηος, με την υπόχβόχληο ενόχος ηο περισσόχοτερων απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα
πόχυ πρόχβλεοπόχνται  στόχ  Μεορόχς  ΙΙ  τόχυ  Παραρτηοματόχς  ΧΙΙ  (ΑΑπόχδεικτικα ο μεοσα  για  τα
κριτηορια επιλόχγηος) τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 83 αναολόχγα με την τιθεομενη
στόχ αορθρόχ 22.Δ απαιοτηση.

Σε καοθε περιοπτωση,  η βεβαιοωση εγγραφηος μπόχρειο να υπόχβαολλεται για την απόχοδειξη μόχονόχ όχρισμεονων
απαιτηοσεων τεχνικηος και επαγγελματικηος ικανόχοτητας τόχυ αορθρόχυ 22.Δ, ενωο για την απόχοδειξη των
λόχιπωον απαιτηοσεων μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχνται  εονα ηο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα  πόχυ
πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς ΙΙ τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016.

(Αβ)  Οι  αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επίσημους  καταλόγους ηο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης  πόχυ  συμμόχρφωονόχνται  με  τα
ευρωπαιοκαο πρόχοτυπα πιστόχπόχιοησης, καταο την εοννόχια τόχυ Παραρτηοματόχς  κκ τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς
Α΄  τόχυ  ν.  4412/2016,  μπόχρόχυον  να  πρόχσκόχμιοζόχυν  στις  αναθεοτόχυσες  αρχεος  πιστόχπόχιητικόχο
εγγραφηος εκδιδόχομενόχ απόχο την αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ
όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 83 ν. 4412/2016 και στην παραογραφόχ 9
τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .

(Αγ)  Οι αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ δεν ειοναι εγγεγραμμεονόχι σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς ηο
διαθεοτόχυν  πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης  κατα ο τα  ανωτεορω,  υπόχβαολλόχυν ως
δικαιόχλόχγητικαο εονα ηο περισσόχοτερα απόχο τα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς ΙΙ τόχυ
Παραρτηοματόχς ΧΙΙ τόχυ ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε84

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

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιοπτωση  νόχμικόχυ ο πρόχσωοπόχυ,  υπόχβαολλόχνται  ηλεκτρόχνικαο,  στόχν  φαοκελόχ  τΔικαιόχλόχγητικαο
Πρόχσωρινόχυο Αναδόχοχόχυ,  τα νόχμιμόχπόχιητικαο εογγραφα απόχο τα όχπόχιοα πρόχκυοπτει η εξόχυσιοα υπόχγραφηος
τόχυ νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ.
Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :

1. ΦΕΚ συοστασης,
2. Αντιογραφόχ τόχυ ισχυοόχντόχς καταστατικόχυο με τόχ ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχόχυν δημόχσιευτειο όχολες όχι
μεοχρι  σηομερα  τρόχπόχπόχιηοσεις  αυτόχυ ο η ο επικυρωμεονόχ  αντιογραφόχ  κωδικόχπόχιημεονόχυ
καταστατικόχυο (Αεφόχοσόχν υπαορχει)
3. ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχει δημόχσιευτειο τόχ πρακτικόχο ΔΣ εκπρόχσωοπησης τόχυ νόχμικόχυο πρόχσωοπόχυ,
4. Πρακτικόχο Δ.Σ περιο εογκρισης συμμετόχχηος στόχ διαγωνισμόχο, στόχ όχπόχιοόχ μπόχρειο να περιεοχεται
και  εξόχυσιόχδόχοτηση  (Αεφόχοσόχν  αυτόχ ο πρόχβλεοπεται  απόχ ο τόχ  καταστατικόχ ο τόχυ  υπόχψηφιοόχυ
αναδόχοχόχυ) για υπόχγραφηο και υπόχβόχληο πρόχσφόχραος σε περιοπτωση πόχυ δεν υπόχγραοφει όχ ιοδιόχς
όχ νόχομιμόχς εκπρόχοσωπόχς τόχυ φόχρεοα την πρόχσφόχραο και τα λόχιπαο απαιτόχυομενα εογγραφα τόχυ
διαγωνισμόχυο και όχριοζεται συγκεκριμεονόχ αοτόχμόχ, 
5.  Πιστόχπόχιητικόχ ο αρμόχοδιας  δικαστικηος  η ο διόχικητικηος  αρχηος  περι ο τρόχπόχπόχιηοσεων  τόχυ
καταστατικόχυο / μη λυοσης της εταιρειοας, τόχ όχπόχιοόχ πρεοπει να εοχει εκδόχθειο τόχ πόχλυο τρειος (Α3)
μηονες πριν απόχο την ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον.

Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιογραφόχ τόχυ καταστατικόχυο, με όχολα τα μεοχρι σηομερα τρόχπόχπόχιητικαο, ηο φωτόχαντιογραφόχ
επικυρωμεονόχυ, απόχο δικηγόχορόχ, κωδικόχπόχιημεονόχυ καταστατικόχυο, εφόχοσόχν υπαορχει.
2.  Πιστόχπόχιητικα ο αρμόχοδιας δικαστικηος  η ο διόχικητικηος  αρχηος  περι ο των τρόχπόχπόχιηοσεων τόχυ
καταστατικόχυο.
Σε  περιοπτωση  εγκαταοστασης  τόχυς  στην  αλλόχδαπηο,  τα  δικαιόχλόχγητικα ο συοστασηος  τόχυς
εκδιοδόχνται με βαοση την ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα της χωορας πόχυ ειοναι εγκατεστημεονα, απόχο την
όχπόχιοα και εκδιοδεται τόχ σχετικόχο πιστόχπόχιητικόχο.

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
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(Αα)  Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι  σε  επιοσημόχυς  καταλόχογόχυς  η ο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιοηση απόχ ο όχργανισμόχυος  πιστόχπόχιοησης πόχυ συμμόχρφωονόχνται με τα ευρωπαιοκα ο πρόχοτυπα
πιστόχπόχιοησης, καταο την εοννόχια τόχυ Παραρτηοματόχς  κκ τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016,
μπόχρόχυον να  υπόχβαολλόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος εκδιδόχομενόχ απόχο την
αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης.
Στα πιστόχπόχιητικαο αυταο αναφεορόχνται τα δικαιόχλόχγητικαο βαοσει των όχπόχιοων εογινε η εγγραφηο των
εν λόχογω όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχν επιοσημόχ καταολόχγόχ ηο η πιστόχπόχιοηση και η καταοταξη στόχν εν
λόχογω καταολόχγόχ.
Η πιστόχπόχιόχυομενη εγγραφηο στόχυς επιοσημόχυς καταλόχογόχυς απόχο τόχυς αρμόχοδιόχυς όχργανισμόχυος ηο τόχ
πιστόχπόχιητικόχο,  πόχυ  εκδιοδεται  απόχ ο τόχν  όχργανισμόχ ο πιστόχπόχιοησης,  συνιστα ο τεκμηοριόχ
καταλληλόχοτητας όχοσόχν αφόχραο τις απαιτηοσεις πόχιόχτικηος επιλόχγηος, τις όχπόχιοες καλυοπτει όχ επιοσημόχς
καταολόχγόχς ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο.
Οι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονόχι  σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς απαλλαοσσόχνται απόχο
την υπόχχρεοωση υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον πόχυ αναφεορόχνται στόχ πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος
τόχυς. 
(Αβ)  Οι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  πόχυ  ειοναι  εγγεγραμμεονόχι στόχ  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόχοσόχν  υπόχβαολλόχυν
κΕνημερόχοτητα  Πτυχιοόχυ» εν  ισχυο,  απαλλαοσσόχνται  απόχ ο την  υπόχχρεοωση  υπόχβόχληος  των
δικαιόχλόχγητικωον 85:
-  απόχοσπασμα  πόχινικόχυ ο μητρωοόχυ  τόχυ  αορθρόχυ  23.3.(Αα)  της  παρόχυοσας  για  τόχν  Πρόχοεδρόχ  και
Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ εργόχληπτικηος επιχειορησης.  Για τα λόχιπαο μεολη τόχυ Δ.Σ της εταιρειοας, θα
πρεοπει να υπόχβληθειο αυτόχτελωος απόχοσπασμα πόχινικόχυο μητρωοόχυ, καθόχοσόχν τα πρόχοσωπα αυταο δεν
καλυοπτόχνται απόχο την Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ. 
- φόχρόχλόχγικηο και ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα τόχυ αορθρόχυ 23.3.(Αβ) της παρόχυοσας. 86

- τα πιστόχπόχιητικαο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ Πρωτόχδικειοόχ και τόχ ΓΕΜΗ τόχυ αορθρόχυ 23.3.(Αγ) της παρόχυοσας
υπόχο την πρόχυοπόχοθεση όχομως όχοτι καλυοπτόχνται πληορως (Αόχολες όχι πρόχβλεπόχομενες περιπτωοσεις) απόχο
την Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ.
- τόχ πιστόχπόχιητικόχο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ επιμελητηοριόχ όχοσόχν αφόχραο τόχ λόχογόχ απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ
22. Α.4. (Αθ).87

-  τόχ  πιστόχπόχιητικόχ ο της  αρμόχοδιας  αρχηος  για  την  όχνόχμαστικόχπόχιοηση  των  μετόχχωον  τόχυ  αορθρόχυ
23.3. (Αστ).
- τα  απόχδεικτικαο εογγραφα νόχμιμόχπόχιοησης  της εργόχληπτικηος επιχειορησης.

Σε περιοπτωση πόχυ καοπόχιόχ απόχο τα ανωτεορω δικαιόχλόχγητικαο εοχει ληοξει, πρόχσκόχμιοζεται τόχ σχετικόχο
δικαιόχλόχγητικόχο εν ισχυο. Εφόχοσόχν στην Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ δεν αναφεορεται ρηταο όχοτι τα στελεοχη
τόχυ πτυχιοόχυ τόχυ πρόχσφεορόχντα ειοναι ασφαλιστικωος ενηομερα στόχ ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, όχ πρόχσφεορων
πρόχσκόχμιοζει  επιπλεοόχν  της  Ενημερόχοτητας  Πτυχιοόχυ,  ασφαλιστικη ο ενημερόχοτητα  για  τα  στελεοχη
αυταο. 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περιοπτωση πόχυ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας επιθυμειο να στηριχθειο στις ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων,
η  απόχοδειξη  όχοτι  θα  εοχει  στη  διαοθεση ο τόχυ  τόχυς  αναγκαιοόχυς  πόχορόχυς,  γιονεται  με  την  υπόχβόχληο
σχετικόχυο συμφωνητικόχυο των φόχρεοων αυτωον για τόχν σκόχπόχο αυτόχο.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  πρόχσφόχρα ο των  διαγωνιζόχμεονων  περιλαμβαονει  τόχυς  ακόχολόχυθόχυς  ηλεκτρόχνικόχυος
υπόχφακεολόχυς:
(Αα) υπόχφαοκελόχ με την εονδειξη κΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος»
(Αβ) υπόχφαοκελόχ με την εονδειξη κΟικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο»
συομφωνα με τα κατωτεορω:

24.2 Ο ηλεκτρόχνικόχος υπόχφαοκελόχς κΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος» πρεοπει, επιο πόχινηο απόχκλεισμόχυο,
να περιεοχει88 τα ακόχολόχυθα:
 - α) τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης (Α ΤΕΥΔ )
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-  β) την εγγυοηση συμμετόχχηος, τόχυ αορθρόχυ 15 της παρόχυοσας.

24.3 Ο ηλεκτρόχνικόχος υπόχφαοκελόχς κΟικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο» περιεοχει τόχ ψηφιακαο υπόχγεγραμμεονόχ
αρχειοόχ pdf, τόχ όχπόχιοόχ παραογεται απόχο τόχ υπόχσυοστημα, αφόχυο συμπληρωθόχυον καταλληολως όχι σχετικεος
φόχορμες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας αναφεορει στην πρόχσφόχραο τόχυ τόχ τμηομα της συομβασης πόχυ
πρόχτιοθεται να αναθεοσει υπόχ ο μόχρφηο υπεργόχλαβιοας σε τριοτόχυς,  καθωος και τόχυς υπεργόχλαοβόχυς πόχυ
πρόχτειονει.
25.2. Η τηορηση των υπόχχρεωοσεων της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν 4412/2016 απόχο υπεργόχλαοβόχυς δεν
αιορει την ευθυονη τόχυ κυριοόχυ αναδόχοχόχυ.
25.3. .................................................................... 89

25.4 Η αναθεοτόχυσα αρχηο:
α)  επαληθευοει υπόχχρεωτικαο τη συνδρόχμηο των λόχογων απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 Α της παρόχυοσας
για τόχυς υπεργόχλαοβόχυς και όχοτι διαθεοτόχυν τα αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για την εκτεολεση τόχυ εοργόχυ πόχυ
αναλαμβαονόχυν συομφωνα με τόχ αορθρόχ 165 τόχυ ν. 4412/2016, με τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης
Δηολωσης (ΑΤΕΥΔ).
β) απαιτειο υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα να αντικαταστηοσει εοναν υπεργόχλαοβόχ, όχοταν απόχο
την ως αονω επαληοθευση πρόχκυοπτει όχοτι συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ και όχοτι δεν καλυοπτει τα
αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για την εκτεολεση τόχυ εοργόχυ πόχυ αναλαμβαονει συομφωνα με τόχ αορθρόχ 165 τόχυ ν.
4412/2016.
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η εογκριση κατασκευηος τόχυ δημόχπρατόχυομενόχυ εοργόχυ, απόχφασιοστηκε με την αριθμ. 175/26-
03-2019 Απόχοφαση Δ.Σ. (ΑΑΔΑ: ΩΣ02Ω62-5ΑΖ).

26.2 Ο  Κυοριόχς  τόχυ  Έργόχυ  μπόχρει ο να  εγκαταστηοσει  για  τόχ  εοργόχ  αυτόχ ο Τεχνικόχ ο Συομβόχυλόχ. Ο
Αναοδόχχόχς  τόχυ  εοργόχυ,  εοχει  την  υπόχχρεοωση  να  διευκόχλυονει  τις  δραστηριόχοτητες  τόχυ  Τεχνικόχυο
Συμβόχυολόχυ, πόχυ πηγαοζόχυν απόχο τη συμβατικηο σχεοση της Υπηρεσιοας με αυτόχον.
26.3........................................................................................... 90

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 108/2019 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω8ΔΩΩ62-ΧΨΠ)

Άγιοι Ανάργυροι, 23-04-2019

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.
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1 Συμπληρωονόχνται τα στόχιχειοα της αναθεοτόχυσας αρχηος.  Επισημαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχντες φόχρειος
δυονανται  να  χρησιμόχπόχιόχυον  τόχ  παρόχον  τευοχόχς  διακηορυξης  για  τις  συμβαοσεις  πόχυ  αναθεοτόχυν
συομφωνα με τις διαταοξεις τόχυ Βιβλιοόχυ ΙΙ τόχυ ν. 4412/2016.

2 Αναγραοφεται όχ κωδικόχος ταυτόχπόχιοησης της διατιθεομενης πιοστωσης (Απ.χ. κωδικόχος εναοριθμόχυ εοργόχυ
στόχ  ΠΔΕ  η ο κωδικόχος  πιοστωσης  τόχυ  τακτικόχυ ο πρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο τόχυ  φόχρεοα  υλόχπόχιοησης).  Σε
περιοπτωση συγχρηματόχδόχτόχυομενων εοργων απόχ ο πόχορόχυς της Ευρωπαιοκηος  Ένωσης,  αναγραοφεται
και όχ τιοτλόχς τόχυ Επιχειρησιακόχυο Πρόχγραομματόχς τόχυ ΕΣΠΑ ηο αολλόχυ συγχρηματόχδόχτόχυομενόχυ απόχο
πόχορόχυς ΕΕ πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δημόχπρατόχυομενόχ εοργόχ.

3 Συμπληρωονεται η επωνυμιοα της αναθεοτόχυσας αρχηος.
4      Mεοσω της λειτόχυργικόχοτητας ''Επικόχινωνιοα'' τόχυ υπόχσυστηοματόχς
5  Πρβ.  αορθρόχ  122  τόχυ  ν.  4412/2016.  Η  πρόχκηορυξη  συομβασης  περιλαμβαονει  κατ'  ελαοχιστόχν  τις

πληρόχφόχριοες πόχυ πρόχβλεοπόχνται στόχ Μεορόχς Γ΄ τόχυ Παραρτηοματόχς   τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α΄ τόχυ ν.
4412/2016. Επισημαιονεται όχοτι, μεοχρι την εοκδόχση τυπόχπόχιημεονόχυ εντυοπόχυ πρόχκηορυξης συομβασης
για συμβαοσεις καοτω των όχριοων, όχι αναθεοτόχυσες αρχεος, μπόχρόχυον να χρησιμόχπόχιόχυον τόχ αντιοστόχιχόχ
τυπόχπόχιημεονόχ  εοντυπόχ  τΠρόχκηορυξη  Συομβασηςύ,  αντλωοντας  τόχ  απόχ ο τη  διαδρόχμηο
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και  διαμόχρφωονόχνταος  τόχ
αναλόχογως.

6 Η περιοπτωση ι) συμπληρωονεται και περιλαμβαονεται στη Διακηορυξη, εφόχοσόχν η αναθεοτόχυσα αρχηο
πρόχβλεοπει υπόχδειογματα εγγραοφων πρόχς υπόχβόχληο απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος, π.χ εγγυητικωον
επιστόχλωον.

7 Συμπληρωονόχνται τυχόχον αολλα εογγραφα συομβασης ηο τευοχη πόχυ η αναθεοτόχυσα αρχηο κριονει αναγκαιοα
με σκόχπόχο να περιγραοψει ηο να πρόχσδιόχριοσει στόχιχειοα της συομβασης ηο της διαδικασιοας συοναψης.

8 Όταν ειοναι αδυονατόχ να παρασχεθειο ελευοθερη, πληορης, αομεση και δωρεαον ηλεκτρόχνικηο πρόχοσβαση
σε  όχρισμεονα  εογγραφα  της  συομβασης  μπόχρει ο να  περιληφθει ο στόχ  παρόχον  αορθρόχ  της  διακηορυξης
πρόχοβλεψη  όχοτι  τα  σχετικα ο εογγραφα  της  συομβασης  θα  διατεθόχυον  με  μεοσα  αολλα  πλην  των
ηλεκτρόχνικωον  (Αόχοπως  τόχ  ταχυδρόχμειοόχ  η ο αολλόχ  καταολληλόχ  μεοσόχ  η ο συνδυασμόχος  ταχυδρόχμικωον  ηο
αολλων  καταλληολων  μεοσων  και  ηλεκτρόχνικωον  μεοσων).  Στην  περιοπτωση  αυτη ο  πρόχτειονεται  η
ακόχολόχυθη  διατυοπωση:  κΤα  ακόχολόχυθα  εογγραφα  της  συομβασης  ...........................  διατιοθενται  απόχο
………………………….,  όχδόχος  …………………,  πληρόχφόχριοες  ………………….  τηλ.:……………..:…..  Οι
ενδιαφερόχομενόχι μπόχρόχυον ακόχομα, να λαοβόχυν γνωοση των παρακαοτω εγγραοφων της συομβασης ……,
στα γραφειοα της αναθεοτόχυσας αρχηος καταο τις εργαοσιμες ημεορες και ωορες.»

9 Όταν δεν μπόχρειο να πρόχσφερθειο ελευοθερη, πληορης, αομεση και δωρεαον ηλεκτρόχνικηο πρόχοσβαση σε
όχρισμεονα εογγραφα της συομβασης, διόχοτι η αναθεοτόχυσα αρχηο πρόχτιοθεται να εφαρμόχοσει την παρ. 2
τόχυ  αορθρόχυ  21  τόχυ  ν.  4412/2016,  αναφεορόχνται,  στόχ  παρόχον  αορθρόχ  της  διακηορυξης,  τα  μεοτρα
πρόχστασιοας  τόχυ  εμπιστευτικόχυ ο χαρακτηορα  των  πληρόχφόχριωον,  τα  όχπόχιοα  απαιτόχυονται,  και  τόχν
τρόχοπόχ  με  τόχν  όχπόχιοόχ  ειοναι  δυνατη ο η  πρόχοσβαση  στα  σχετικα ο εογγραφα.   Ενδεικτικαο,  λ.χ.,  η
αναθεοτόχυσα  αρχη ο θα  μπόχρόχυοσε  να  αναφεορει  όχοτι:  τΟ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  αναλαμβαονει  την
υπόχχρεοωση να τηρηοσει εμπιστευτικαο και να μη γνωστόχπόχιηοσει σε τριοτόχυς (Ασυμπεριλαμβανόχμεονων
των  εκπρόχσωοπων  τόχυ  ελληνικόχυ ο και  διεθνόχυος  Τυοπόχυ),  χωριος  την  πρόχηγόχυομενη  εογγραφη
συγκαταοθεση της Αναθεοτόχυσας Αρχηος, τα ανωτεορω εογγραφα ηο πληρόχφόχριοες πόχυ πρόχκυοπτόχυν απόχο
αυταο. Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος διασφαλιοζόχυν την τηορηση των απαιτηοσεων αυτωον απόχο τόχ πρόχσωπικόχο
τόχυς,  τόχυς  υπεργόχλαοβόχυς  τόχυς  και  καοθε  αολλόχ  τριοτόχ  πρόχοσωπόχ  πόχυ  χρησιμόχπόχιόχυον  κατα ο την
αναοθεση ηο εκτεολεση της συομβασης. Για τόχν σκόχπόχο αυτόχο, καταο την παραλαβηο των εγγραοφων της
συομβασης, υπόχβαολλει υπευοθυνη δηολωση τόχυ ν. 1599/1986 με την όχπόχιοα δηλωονει τα ανωτεορωύ.

10  Συμπληρωονεται απόχο την Αναθεοτόχυσα Αρχηο με σαφηονεια συγκεκριμεονη ημερόχμηνιοα (Α τεγκαιορως,
ηοτόχι ως την... ), πρόχς απόχφυγηο όχιασδηοπόχτε συογχυσης και αμφιβόχλιοας.

11   Συμπληρωονεται η τεοταρτη ημεορα πριν απόχο τη ληοξη της πρόχθεσμιοας τόχυ αορθρόχυ 14 της 
παρόχυοσας.Σε περιοπτωση πόχυ η ημεορα αυτηο ειοναι αργιοα, τιοθεται η πρόχηγόχυομενη αυτηος εργαοσιμη 
ημεορα. Πρβλ και αορθρόχ 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (Α3821 Β').

12  Πρβλ. αορθρόχ 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
13   Σε περιοπτωση εφαρμόχγηος της διαδικασιοας τόχυ αορθρόχυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόχπ. Αα τόχυ ν. 

4412/2016 τΕλευοθερη συμπληορωση τιμόχλόχγιοόχυύ, όχι αναθεοτόχυσες αρχεος περιλαμβαονόχυν στην εν 
λόχογω περιοπτωση  (Αστ) αναφόχραο για την υπόχβόχληο τόχυ σχετικόχυο τιμόχλόχγιοόχυ.

14  Επισημαιονεται  όχοτι  αν  η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο θεωρηοσει  όχοτι  πρόχσφόχρεος  φαιονόχνται  ασυνηοθιστα
χαμηλεος,  απαιτει ο απόχ ο τόχυς  όχικόχνόχμικόχυος  φόχρειος  να  εξηγηοσόχυν  την  τιμη ο η ο τόχ  κόχοστόχς  πόχυ
πρόχτειονόχυν  στην  πρόχσφόχρα ο τόχυς,  εντόχος  απόχκλειστικηος  πρόχθεσμιοας,  κατα ο ανωοτατόχ  όχοριόχ  δεοκα

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


ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση της σχετικηος πρόχοσκλησης. Στην περιοπτωση αυτηο εφαρμόχοζόχνται τα
αορθρα 88 και 89 τόχυ ν. 4412/2016.

15  Η εν λόχογω πρόχθεσμιοα καθόχριοζεται στα εογγραφα της συομβασης και δεν μπόχρειο να ειοναι μικρόχοτερη
των δεοκα (Α10) όχυοτε μεγαλυοτερη των ειοκόχσι (Α20) ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση της πρόχοσκλησης
υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ.

16 Πρβλ. αορθρόχ 103 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιηοθηκε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 19 τόχυ ν.
4497/2017 (ΑΑ 171). 

17 Με την επιφυολαξη των παρ. 7 και 8 τόχυ αορθρόχυ 78 τόχυ ν.  4412/2016 (Α ληοψη επανόχρθωτικωον
μεοσων ).

18 πρβ. αορθρόχ 105 παρ. 3 περ. γ' και αορθρόχ 376 παρ. 17 τόχυ ν. 4412/2016.
19 Η απόχοφαση κατακυορωσης κόχινόχπόχιειοται στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ: 1) στην περιοπτωση υπόχβόχληος

επικαιρόχπόχιημεονων δικαιόχλόχγητικωον, μεταο τόχν εολεγχόχ αυτωον καταο τόχ αορθρόχ 4.2 ε' πρωοτόχ εδαοφιόχ,
και 2) στην περιοπτωση πόχυ δεν απαιτειοται η υπόχβόχληο αυτωον, μεταο την όχλόχκληορωση τόχυ ελεογχόχυ
των δικαιόχλόχγητικωον τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 4.2 α' εοως δ' της
παρόχυοσας και την αοπρακτη παορόχδόχ της πρόχθεσμιοας αοσκησης πρόχδικαστικηος πρόχσφυγηος.

20 Πρβλ. αορθρόχ 127 παρ.1 δευοτερόχ εδαοφιόχ τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιηοθηκε με τόχ αορθρόχ 107
περ. 32 τόχυ ν. 4497/2017.

21  Πρβλ.  αορθρόχ 80 παρ.  10 ν.  4412/2016,  όχοπως τρόχπόχπόχιοηθηκε με τόχ αορθρόχ 107 περ.  14 τόχυ ν.
4497/2017 (ΑΑ 171). 

22 Τιοθεται  μόχονόχ  εφόχοσόχν  πρόχοκειται  για  συγχρηματόχδόχτόχυομενόχ  εοργόχ  απόχ ο πόχορόχυς  της  Ευρωπαιοκηος
Ένωσης.

23 Τιοθεται μόχονόχ εφόχοσόχν επιλεγειο η διενεοργεια κληορωσης για τη συγκρόχοτηση συλλόχγικωον όχργαονων.
24 Απόχο 1-1-2017 τιοθεται σε ισχυο τόχ π.δ 80/2016 (ΑΑ' 145), τόχ όχπόχιοόχ με τόχ αορθρόχ 13 καταργειο τόχ π.δ

113/2010.
25 Τιοθεται μόχονόχ όχοταν εκ τόχυ συμβατικόχυο πόχσόχυο (Α1.000.000 ΕΥΡΩ χωριος ΦΠΑ), πρόχκυοπτει υπόχχρεοωση

όχνόχμαστικόχπόχπιοησης των μετόχχωον των Α.Ε.
26 Νόχομόχι, ΠΔ και υπόχυργικεος απόχφαοσεις πόχυ εκδιοδόχνται μεταο την εοναρξη της διαδικασιοας συοναψης

της  συομβασης  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  120  τόχυ  ν.  4412/2016,   δεν  απόχτελόχυον  μεορόχς  τόχυ
εφαρμόχστεοόχυ θεσμικόχυο πλαισιοόχυ της.

27 Όταν  πρόχοκειται  για  συγχρηματόχδόχτόχυομενόχ  απόχ ο την  Ε.Ε.  εοργόχ,  τόχυοτόχ  να  αναγραοφεται  στη
Διακηορυξη  και  ειδικόχοτερα  να  αναγραοφεται  όχ  τιοτλόχς  της  Πραοξης  και  τόχυ  Επιχειρησιακόχυο
Πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δημόχπρατόχυομενόχ εοργόχ, καθωος και τα
πόχσόχσταο συγχρηματόχδόχοτησης της δαπαονης τόχυ εοργόχυ απόχο εθνικόχυος και ενωσιακόχυος πόχορόχυς (Αμε
αναφόχρα ο στόχ  διαρθρωτικόχ ο ταμειοόχ).  Επιοσης,  η  σχετικη ο συμπληορωση  ακόχλόχυθει ο τη  διακριτηο
όχρόχλόχγιοα Συλλόχγικεος Απόχφαοσεις (Α ΣΑ ) εοργων  ηο ΚΑΕ, αναολόχγα την πηγηο χρηματόχδόχοτησης (ΑΠΔΕ ηο
Τακτικόχος πρόχυοπόχλόχγισμόχος). Για τόχ ζηοτημα της  αναοληψης δαπανωον δημόχσιοων επενδυοσεων,  βλ. και
αορθρόχ 5 τόχυ π.δ. 80/2016.

28 Οι κρατηοσεις πρόχσαρμόχοζόχνται αναολόχγα με τόχν φόχρεοα εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ.
29  Ή/και η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο, καταο περιοπτωση (Απρβλ. αορθρόχ 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).
30   Πρβλ. όχμόχιοως πρόχηγόχυομενη υπόχσημειοωση.
31  Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 τΑναοληψη υπόχχρεωοσεων απόχο τόχυς διαταοκτεςύ (Α Α΄

145 ): τΟι διακηρυοξεις, όχι απόχφαοσεις αναοθεσης και όχι συμβαοσεις πόχυ συναοπτόχνται για λόχγαριασμόχο
των  φόχρεοων  Γενικηος  Κυβεορνησης  αναφεορόχυν  απαραιοτητα  τόχν  αριθμόχ ο και  τη  χρόχνόχλόχγιοα  της
απόχοφασης αναοληψης υπόχχρεοωσης, τόχν αριθμόχο καταχωορισηος της στα λόχγιστικαο βιβλιοα τόχυ όχικειοόχυ
φόχρεοα, καθωος και τόχν αριθμόχο της απόχοφασης εογκρισης της πόχλυετόχυος αναοληψης σε περιοπτωση πόχυ
η δαπαονη εκτειονεται σε περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτη.". Επιοσης, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 12
παρ. 2 γ) τόχυ ιοδιόχυ π.δ : τΔιακηρυοξεις, όχοπόχυ απαιτειοται, και απόχφαοσεις αναοθεσης πόχυ εκδιοδόχνται
και συμβαοσεις πόχυ συναοπτόχνται απόχο φόχρειος της Γενικηος Κυβεορνησης ειοναι αοκυρες, εφόχοσόχν δεν εοχει
πρόχηγηθει ο αυτωον  η  εοκδόχση  της  απόχοφασης  αναοληψης  υπόχχρεοωσης  τόχυ  αορθρόχυ  2,  παρ.  2  τόχυ
παρόχοντόχς. "Πρβλ.  και  αορθρόχ  5  τόχυ  ως  αονω  διαταογματόχς  τΑναοληψη  δαπανωον  δημόχσιοων
επενδυοσεωνύ.

32  Σε περιοπτωση πόχυ περιλαμβαονόχνται τυχόχον δικαιωοματα πρόχαιορεσης, διαμόχρφωονεται αναλόχογως η 
εκτιμωομενη αξιοα της συομβασης (Απρόχυοπόχλόχγισμόχος δημόχπραοτησης) και τόχ παρόχον αορθρόχ (Απρβ. αορθρα
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόχυ ν. 4412/2016).

33 Τόχ  πόχσόχ ο των  απρόχοβλεπτων  δαπανωον  επαναυοπόχλόχγιοζεται  κατα ο την  υπόχγραφη ο της  συομβασης,



αναολόχγα με την πρόχσφερθειοσα εοκπτωση, ωοστε να διατηρειοται η εν λόχογω πόχσόχστιαιοα αναλόχγιοα τόχυ
9% επι ο της  δαπαονης  εργασιωον  με  ΓΕ&ΟΕ,  συομφωνα με  την  παραογραφόχ 3  τόχυ  αορθρόχυ  156 ν.
4412/2016. 

34 Πρβλ. αορθρόχ 6 παρ. 7 τόχυ ν. 4412/2016.
35 Μπόχρει ο η εοναρξη της πρόχθεσμιοας  να όχριοζεται διαφόχρετικαο,   αν λόχογόχυ χαορη δεν πρόχβλεοπεται η

αομεση εοναρξη των εργασιωον (Ααορθρόχ 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
36 Με την επιφυολαξη της επόχομενης υπόχσημειοωσης.
37  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρει ο να επιτρεοπόχυν την υπόχβόχληο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον και στην

περιοπτωση αυτηο πρόχσαρμόχοζεται αντιστόχιοχως τόχ 13.4. (Α πρβλ αορθρόχ 57  τόχυ ν. 4412/2016 ).
38 Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωση, καταο τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν. 4412/2016, όχπόχοτε μνημόχνευοόχνται και όχι

απαραιοτητες λεπτόχμεορειες. 
39 Συμπληρωονεται αν πρόχβλεοπεται ηο όχοχι η χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος.  Συομφωνα με την παραογραφόχ 10

εδ. α τόχυ αορθρόχυ 25 τόχυ ν. 3614/2007 (Αόχοπως πρόχστεοθηκε με την παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 242 τόχυ ν.
4072/2012),  στις  περιπτωοσεις  συγχρηματόχδόχτόχυομενων  δημόχοσιων  εοργων  στις  διακηρυοξεις
υπόχχρεωτικα ο περιλαμβαονεται  δυνατόχοτητα  χόχρηογησης  πρόχκαταβόχληος.  Η  υπόχχρεοωση  αυτηο
εξακόχλόχυθειο να ισχυοει και για τα πρόχγραομματα της περιόχοδόχυ 2014-2020 δυναομει της παρ. 15 τόχυ
αορθρόχυ 59 τόχυ ν. 4314/2014.

40 Εφόχοσόχν  πρόχβλεοπεται  πρόχκαταβόχλη ο συμπληρωονόχνται  όχι  όχορόχι  για  την  εγγυητικη ο επιστόχληο
πρόχκαταβόχληος. Επισημαιονεται όχοτι η εγγυοηση καληος εκτεολεσης καλυοπτει και την παρόχχηο ισόχοπόχσης
πρόχκαταβόχληος πρόχς τόχν αναοδόχχόχ, χωριος να απαιτειοται η καταοθεση εγγυοησης πρόχκαταβόχληος. Στην
περιοπτωση  πόχυ  με  την  παρόχυοσα  όχριοζεται   μεγαλυοτερόχ  υοψόχς  πρόχκαταβόχληος  (Απχ  15%),  αυτηο
λαμβαονεται  με  την  καταοθεση  απόχ ο τόχν  αναοδόχχόχ  εγγυοησης  πρόχκαταβόχληος  πόχυ  θα  καλυοπτει  τη
διαφόχραο μεταξυ ο τόχυ πόχσόχυο της εγγυοησης καληος εκτεολεσης και τόχυ πόχσόχυο της καταβαλλόχομενης
πρόχκαταβόχληος (Απαρ. 1 δ αορθρόχυ 72 τόχυ ν. 4412/2016).

41  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να ζητόχυον απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες να παραοσχόχυν κΕγγυοηση καληος
λειτόχυργιοας»  για  την  απόχκαταοσταση  των  ελαττωμαοτων  πόχυ  ανακυοπτόχυν  η ο των  ζημιωον  πόχυ
πρόχκαλόχυονται  απόχ ο δυσλειτόχυργιοα  των  εοργων  κατα ο την  περιοόχδόχ  εγγυοησης  καληος  λειτόχυργιοας,
εφόχοσόχν  πρόχβλεοπεται  στα  εογγραφα  της  συομβασης.  Τόχ  υοψόχς  της  εγγυοησης  καληος  λειτόχυργιοας
συμπληρωονεται  σε συγκεκριμεονόχ χρηματικόχ ο πόχσόχο.   Οι  εγγυητικεος  επιστόχλεος  καληος  λειτόχυργιοας
περιλαμβαονόχυν  κατ’  ελαοχιστόχν  τα  αναφερόχομενα  στην  παραογραφόχ  15.2  της  παρόχυοσας  και
επιπρόχοσθετα, τόχν αριθμόχο και τόχν τιοτλόχ της σχετικηος συομβασης.

42 Τα γραμμαοτια συοστασης χρηματικηος παρακαταθηοκης τόχυ Ταμειοόχυ Παρακαταθηκωον και Δανειοων,
για  την  παρόχχη ο εγγυηοσεων  συμμετόχχηος  και  καληος  εκτεολεσης  (Αεγγυόχδόχτικη ο παρακαταθηοκη)
συστηονόχνται συομφωνα με την ειδικηο νόχμόχθεσιοα πόχυ  διεοπει αυτόχο και ειδικόχοτερα βαοσει τόχυ αορθρόχυ
4  τόχυ  π.δ  της  30  Δεκεμβριοόχυ  1926/3  Ιανόχυαριοόχυ  1927  (ΑτΠερι ο συσταοσεως  και  απόχδόχοσεως
παρακαταθηκωον και καταθεοσεων παραο τω Ταμειοω Παρακαταθηκωον και Δανειοωνύ). Πρβλ. Τόχ με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εογγραφόχ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

43 Πρβλ.  και  τα  ειδικόχοτερα  όχριζόχομενα  στόχ  αορθρόχ  4.1.ζ.  της  παρόχυοσας,  ως  πρόχς  τις  εγγυηοσεις
συμμετόχχηος.

44  Η  πρόχθεσμιοα  παραλαβηος  των  πρόχσφόχρωον  καθόχριοζεται  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  27  τόχυ  ν.
4412/2016 .

45 Πρόχτειονεται όχι αναθεοτόχυσες αρχεος να όχριοζόχυν την ημερόχμηνιοα ηλεκτρόχνικηος απόχσφραογισης των
πρόχσφόχρωον  μετα ο την  παρεολευση  τριωον  εργασιομων  ημερωον  απόχ ο την  καταληκτικη ο ημερόχμηνιοα
υπόχβόχληος  των  πρόχσφόχρωον,  πρόχκειμεονόχυ  να  εοχει  πρόχσκόχμιστει ο απόχ ο τόχυς  συμμετεοχόχντες  και  η
πρωτόχοτυπη  εγγυοηση  συμμετόχχηος,  συομφωνα  με  τα  πρόχβλεπόχομενα  στόχ  αορθρόχ  3.5.  περ.  β  της
παρόχυοσας.

46 Οριοζεται όχ χρόχονόχς απόχο την Αναθεοτόχυσα Αρχηο κατ΄ εκτιομηση των ιδιαιτερόχτηοτων της διαδικασιοας.
Για τόχν καθόχρισμόχο τόχυ χρόχονόχυ ισχυοόχς της πρόχσφόχραος, πρβ. Άρθρόχ 97 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016.

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

48  Κατ’  αντιστόχιχιοα  με  τα  όχυσιωοδη  χαρακτηριστικα ο τόχυ  εοργόχυ  συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  11  της
παρόχυοσας (Ααναφεορεται η κατηγόχριοα ηο όχι κατηγόχριοες στις όχπόχιοες εμπιοπτει τόχ εοργόχ συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 100 τόχυ ν. 3669/2008 και τόχυς ειδικόχοτερόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 76 ν. 4412/2016).

49  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αορθρόχυ 91 ν. 4412/2016.
50 Πρβλ. αορθρόχ 73 παρ. 1 εδ. α τόχυ ν. 4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιηοθηκε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 6 τόχυ ν.

4497/2017. Επισημαιονεται όχοτι όχι αναθεοτόχυσες αρχεος πρεοπει να πρόχσαρμόχοζόχυν τόχ σχετικόχο πεδιοόχ



τόχυ  Μεορόχυς  ΙΙΙ.Α  τόχυ  ΤΕΥΔ  και  ειδικόχοτερα,  αντι ο της  αναφόχραος  σε  ττελεσιοδικη  καταδικαστικηο
απόχοφασηύ,  δεδόχμεονης  της  ως  αονω  νόχμόχθετικηος  μεταβόχληος,  να  θεοτόχυν  τη  φραοση  ταμεταοκλητη
καταδικαστικηο απόχοφασηύ, η δε σχετικηο δηολωση τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα στόχ ΤΕΥΔ αφόχραο μόχονόχ σε
αμεταοκλητες καταδικαστικεος απόχφαοσεις.

51 Πρβλ.  αορθρόχ 73 παρ.  1 τελευταιοα  δυοόχ  εδαοφια τόχυ ν.  4412/2016,  όχοπως τρόχπόχπόχιηοθηκαν με τόχ
αορθρόχ 107 περ. 7 τόχυ ν. 4497/2017.
52 Πρβ. αορθρόχ 73 παρ. 2 περιοπτωση γ τόχυ ν. 4412/2016 , η όχπόχιοα πρόχστεοθηκε με τόχ αορθρόχ 39 τόχυ ν.
4488/2017.

53  Επισημαιονεται  όχοτι  η  εν  λόχογω  πρόχοβλεψη  για  παρεοκκλιση  απόχ ο τόχν  υπόχχρεωτικόχ ο απόχκλεισμόχο
απόχτελει ο δυνατόχοτητα  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος  (Απρβλ.  Άρθρόχ  73  παρ.  3  τόχυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιοπτωση πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τη σχετικηο δυνατόχοτητα, η αναθεοτόχυσα αρχηο διαγραοφει
την  παραογραφόχ αυτηο.

54 Επισημαιονεται  όχοτι   η  εν  λόχογω  πρόχοβλεψη  για  παρεοκκλιση  απόχ ο τόχν  υπόχχρεωτικόχ ο απόχκλεισμόχο
απόχτελει ο δυνατόχοτητα  της  αναθεοτόχυσας  αρχηος  (Απρβλ.  Άρθρόχ  73  παρ.  3  τόχυ  ν.  4412/2016).  Σε
περιοπτωση πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τη σχετικηο δυνατόχοτητα, η αναθεοτόχυσα αρχηο διαγραοφει
την παραογραφόχ  αυτηο.

55  Οι λόχογόχι της παραγραοφόχυ 22.Α.4.  απόχτελόχυον  δυνητικόχυος  λόχογόχυς απόχκλεισμόχυ ο συομφωνα με τόχ
αορθρόχ 73 παρ.  4 ν.  4412/2016.  Κατα ο συνεοπεια,  η αναθεοτόχυσα αρχη ο δυοναται  να επιλεοξει  εοναν,
περισσόχοτερόχυς, όχολόχυς ηο ενδεχόχμεονως και κανεοναν απόχο τόχυς λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο συνεκτιμωοντας
τα  ιδιαιοτερα  χαρακτηριστικα ο της  υπόχ ο αναοθεση  συομβασης  (Αεκτιμωομενη  αξιοα  αυτηος,  ειδικεος
περισταοσεις κλπ), με σχετικηο πρόχοβλεψη στόχ παρόχον σημειοόχ της διακηορυξης. 

56  Σημειωονεται  όχοτι  όχ  ανωτεορω  εθνικόχος  λόχογόχς  απόχκλεισμόχυ ο τιοθεται  στη  διακηορυξη  μόχονόχ  για
συμβαοσεις εοργων πρόχυοπόχλόχγισμόχυο εκτιμωομενης αξιοας ανωοτερης τόχυ 1.000.000,00 ευρωο  και στην
περιοπτωση αυτηο συμπληρωονεται στόχ Μεορόχς ΙΙΙ Δ τόχυ ΤΕΥΔ 

57  Πρβλ. αορθρόχ 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η όχπόχιοα πρόχστεοθηκε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 9 τόχυ ν. 
4497/2017. 

58  Υπενθυμιοζεται όχοτι  αναφόχραο στην παραογραφόχ 22.Α.4 θα γιονει μόχονόχ στην περιοπτωση πόχυ η 
Αναθεοτόχυσα Αρχηο επιλεοξει καοπόχιόχν απόχο τόχυς δυνητικόχυος λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο.

59  Επισημαιονεται όχοτι όχολα τα κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος, πλην της καταλληλόχοτητας για την αοσκηση
επαγγελματικηος δραστηριόχοτητας (Ααρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόχο με τόχ αρ. 76 τόχυ ν. 4412/2016),
ειοναι πρόχαιρετικαο για την αναθεοτόχυσα αρχηο και πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγα με τόχ
αντικειομενόχ της συομβασης (Ααορθρόχ 75 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016). Σε καοθε περιοπτωση, πρεοπει να
διαμόχρφωονόχνται  κατα ο τρόχοπόχ,  ωοστε  να  μην  περιόχριοζεται  δυσαναολόχγα  η  συμμετόχχη ο των
ενδιαφερόχομενων όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχυς διαγωνισμόχυος. Καταο τόχ σταοδιόχ τόχυ πρόχσδιόχρισμόχυο
των  κριτηριοων  καταλληλόχοτητας  των  υπόχψηφιοων,  ειοναι  αναγκαιοόχ  να  τηρόχυονται  απόχ ο τις
αναθεοτόχυσες  αρχεος,  όχι  θεμελιωοδεις  ενωσιακεος  αρχεος,  ιδιοως  η  αρχη ο της  ιοσης  μεταχειορισης  των
συμμετεχόχοντων, της απόχφυγηος των διακριοσεων, της διαφαονειας και της αναοπτυξης τόχυ ελευοθερόχυ
ανταγωνισμόχυο.  Τα  κριτηορια  επιλόχγηος  τόχυ αορθρόχυ  22.Β  ε  22.Ε  εξεταοζόχνται  κατα ο τη  διαδικασιοα
ελεογχόχυ της καταλληλόχοτητας τόχυ πρόχσφεορόχντόχς να εκτελεοσει τη συομβαση (Ακριτηορια τon/offύ). 

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

61  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να επιβαολλόχυν απαιτηοσεις πόχυ να διασφαλιοζόχυν όχοτι όχι όχικόχνόχμικόχιο
φόχρειος διαθεοτόχυν την αναγκαιοα όχικόχνόχμικηο και χρηματόχδόχτικηο ικανόχοτητα για την εκτεολεση της
συομβασης. Όλες όχι απαιτηοσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ της
συομβασης (Απρβ. αορθρόχ 75 παρ. 1 τελευταιοόχ εδαοφιόχ και αρ. 75 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016). Οι εν λόχογω
απαιτηοσεις καθόχριοζόχνται περιγραφικαο στόχ παρόχον σημειοόχ, χωριος παραπόχμπηο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ
ΜΕΕΠ. Σε καοθε περιοπτωση και μεοχρι την καταοργηση των αορθρων 80 εοως 110 τόχυ ν. 3669/2008 και
την εοναρξη ισχυοόχς τόχυ π.δ. τόχυ αορθρόχυ 118 παρ. 20 τόχυ ν. 4472/2017, επισημαιονεται όχοτι, εφόχοσόχν η
αναθεοτόχυσα αρχηο επιλεοξει την παραπόχμπηο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ ως πρόχς τόχν καθόχρισμόχο
των  απαιτηοσεων  για  τις  εγγεγραμμεονες  στόχ  ΜΕΕΠ  εργόχληπτικεος  επιχειρηοσεις,  πρεοπει  να
περιγραοψει  αναλυτικα ο τις  αντιοστόχιχες  απαιτηοσεις  και  για  τις  αλλόχδαπεος  εργόχληπτικεος
επιχειρηοσεις.

62  Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να επιβαολλόχυν απαιτηοσεις πόχυ να διασφαλιοζόχυν όχοτι όχι όχικόχνόχμικόχιο



φόχρειος  διαθεοτόχυν  την  αναγκαιοα  τεχνικη ο και  επαγγελματικη ο ικανόχοτητα  για  την  εκτεολεση  της
συομβασης. Όλες όχι απαιτηοσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ της
συομβασης (Απρβ. αορθρόχ 75 παρ. 1 τελευταιοόχ εδαοφιόχ και αρ. 75 παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016). Οι εν λόχογω
απαιτηοσεις  καταρχαος  καθόχριοζόχνται  περιγραφικα ο στόχ  παρόχον  σημειοόχ,  χωριος  παραπόχμπη ο σε
ταοξεις/πτυχιοα  τόχυ  ΜΕΕΠ η ο βαθμιοδες/κατηγόχριοες  τόχυ  ΜΕΚ.  Σε  καοθε  περιοπτωση  και  μεοχρι  την
καταοργηση των αορθρων 80 εοως 110 τόχυ ν. 3669/2008 και την εοναρξη ισχυοόχς τόχυ π.δ. τόχυ αορθρόχυ
118  παρ.  20  τόχυ  ν.  4472/2017,  επισημαιονεται  όχοτι,   εφόχοσόχν  η  αναθεοτόχυσα  αρχη ο επιλεοξει  την
παραπόχμπηο σε ταοξεις/πτυχιοα τόχυ ΜΕΕΠ ηο βαθμιοδες/κατηγόχριοες τόχυ ΜΕΚ ως πρόχς τόχν καθόχρισμόχο
των απαιτηοσεων για τις  εγγεγραμμεονες στόχ ΜΕΕΠ εργόχληπτικεος  επιχειρηοσεις  (Απχ.  στελεοχωση),
πρεοπει να περιγραοψει αναλυτικαο τις αντιοστόχιχες απαιτηοσεις και για τις αλλόχδαπεος εργόχληπτικεος
επιχειρηοσεις. 

63 Πρόχαιρετικηο επιλόχγηο:  Η παρ. 22.Ε τιοθεται καταο διακριτικηο ευχεορεια της αναθεοτόχυσας αρχηος και
συμπληρωονεται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016. Επισημαιονεται όχοτι όχολες όχι απαιτηοσεις
πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ αντικειομενόχ της συομβασης (Ααορθρόχ 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

64  Τόχ εδαοφιόχ αυτόχο πρόχστιοθεται καταο την κριοση της αναθεοτόχυσας αρχηος συομφωνα με τόχ αορθρόχ 78
παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016, αολλως διαγραοφεται.

65  Πρόχαιρετικη ο επιλόχγηο. Συομφωνα  με  τόχ  αορθρόχ  78  παρ.  2  τόχυ  ν.  4412/2016,  στην  περιοπτωση
συμβαοσεων εοργων όχι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να απαιτόχυον την εκτεολεση όχρισμεονων κριοσιμων
καθηκόχοντων απευθειοας  απόχ ο τόχν ιοδιόχ  τόχν  πρόχσφεορόχντα (Α  πρόχαιρετικη ο σημειοωση τόχυ ανωτεορω
εδαφιοόχυ).

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

67  Επισημαιονεται όχοτι η ανωτεορω δυνατόχοτητα εναπόχοκειται στη διακριτικηο ευχεορεια τόχυ όχικόχνόχμικόχυο
φόχρεοα. Εξακόχλόχυθει ο να υφιοσταται η δυνατόχοτητα να υπόχγραοφεται τόχ ΤΕΥΔ απόχο τόχ συονόχλόχ των
φυσικωον πρόχσωοπων πόχυ αναφεορόχνται στα τελευταιοα δυοόχ εδαοφια τόχυ αορθρόχυ 73 παρ. 1 τόχυ  ν.
4412/2016, όχοπως τρόχπόχπόχιηοθηκαν με τόχ αορθρόχ 107 περ. 7 τόχυ ν. 4497/2017.

68  Πρβλ. αορθρόχ 79Α ν. 4412/2016, τόχ όχπόχιοόχ πρόχστεοθηκε με τόχ αορθρόχ 107 περ. 13 τόχυ ν. 4497/2017.
69  Η  υπόχχρεωτικη ο αντικαταοσταση  τόχυ  τριοτόχυ,  ως  πρόχς  την  παρ.  4,  εναπόχοκειται  στη  διακριτικηο

ευχεορεια της αναθεοτόχυσας αρχηος, εφόχοσόχν δε δεν την επιθυμειο, απαλειοφεται η αναφόχραο στην παρ. 4
στόχ παρόχον σημειοόχ. Πρβλ. αορθρόχ. 78 παρ. 1 τόχυ  ν, 4412/2016.

70  Εφισταοται  η  πρόχσόχχη ο των  αναθετόχυσωον  αρχωον  στόχ  όχοτι  πρεοπει  να  ζητειοται  η  πρόχσκόχομιση
δικαιόχλόχγητικωον πρόχς απόχοδειξη  μόχονόχ των λόχογων απόχκλεισμόχυο και των κριτηριοων επιλόχγηος πόχυ
εοχόχυν τεθειο στην παρόχυοσα διακηορυξη. Επισημαιονεται, περαιτεορω, όχοτι, η αναθεοτόχυσα αρχηο δυοναται,
καταο τόχ αρ. 79 παρ. 5 τόχυ ν.  4412/2016,  να ζητει ο απόχ ο πρόχσφεορόχντες,  σε όχπόχιόχδηοπόχτε χρόχνικόχο
σημειοόχ καταο τη διαορκεια της διαδικασιοας,  να υπόχβαολλόχυν όχολα ηο όχρισμεονα δικαιόχλόχγητικαο,  όχοταν
αυτόχο απαιτειοται για την όχρθηο διεξαγωγηο της διαδικασιοας.

71  Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 73 παρ. 2 τελευταιοόχ εδαοφιόχ τόχυ ν. 4412/2016 : τΑν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας
ειοναι Έλληνας πόχλιοτης ηο εοχει την εγκαταοστασηο τόχυ στην Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις τόχυ πόχυ αφόχρόχυον
τις εισφόχρεος κόχινωνικηος ασφαολισης καλυοπτόχυν τόχοσόχ την κυορια όχοσόχ και την επικόχυρικηο ασφαολιση."

72  Λαμβανόχμεονόχυ υπόχοψη τόχυ συοντόχμόχυ, σε πόχλλεος περιπτωοσεις, χρόχονόχυ ισχυοόχς των πιστόχπόχιητικωον
φόχρόχλόχγικηος  ενημερόχοτητας,  όχι  όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος  μεριμνόχυον  να  απόχκτόχυος  εγκαιορως
πιστόχπόχιητικα ο πόχυ  να  καλυοπτόχυν  και  τόχν  χρόχονόχ  υπόχβόχληος  της  πρόχσφόχραος,  συομφωνα  με  τα
ειδικόχοτερα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 104 τόχυ ν. 4412/2016, πρόχκειμεονόχυ να τα υπόχβαολόχυν, εφόχοσόχν
αναδειχθόχυον πρόχσωρινόχιο αναοδόχχόχι. Τα εν λόχογω πιστόχπόχιητικαο υπόχβαολλόχνται μαζιο με τα υπόχολόχιπα
απόχδεικτικα ο μεοσα τόχυ αορθρόχυ 23 απόχο τόχν πρόχσωρινόχ ο αναοδόχχόχ μεοσω της λειτόχυργικόχοτητας της
κΕπικόχινωνιοας» τόχυ υπόχσυστηοματόχς.

73  Οι  υπευοθυνες  δηλωοσεις  τόχυ  παρόχοντόχς  τευοχόχυς  φεορόχυν  εγκεκριμεονη  πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικηο
υπόχγραφη ο η ο πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικη ο υπόχγραφη ο πόχυ  υπόχστηριοζεται  απόχ ο εγκεκριμεονόχ
πιστόχπόχιητικόχο (ΑΠρβλ. αορθρόχ 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

74  Πρβλ. όχμόχιοως  ως αονω υπόχσημειοωση για τα πιστόχπόχιητικαο φόχρόχλόχγικηος ενημερόχοτητας
75  Εφόχοσόχν η αναθεοτόχυσα αρχηο την επιλεοξει ως λόχογόχ απόχκλεισμόχυο.
76  Με  εκτυοπωση  της  καρτεολας  τΣτόχιχειοα  Μητρωοόχυ/  Επιχειορησηςύ,  όχοπως  αυτα ο εμφανιοζόχνται  στόχ

taxisnet.
77  Εφόχοσόχν η αναθεοτόχυσα αρχηο τις επιλεοξει, όχολες ηο καοπόχια/ες εξ αυτωον, ως λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο.



78  Επισημαιονεται όχοτι η αναθεοτόχυσα αρχηο,  εφόχοσόχν μπόχρεοσει να απόχδειοξει,  με καταολληλα μεοσα, όχοτι
συντρεοχει καοπόχια απόχο τις περιπτωοσεις αυτεος, απόχκλειοει όχπόχιόχνδηοπόχτε όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα απόχο τη
συμμετόχχηο στη διαδικασιοα συοναψης της δημόχοσιας συομβασης. 

79 Εφόχοσόχν η αναθεοτόχυσα αρχηο την επιλεοξει ως λόχογόχ απόχκλεισμόχυο.
80 Η υπόχχρεοωση πρόχσκόχομισης δικαιόχλόχγητικωον όχνόχμαστικόχπόχιοησης μετόχχωον, εφόχοσόχν πρόχοκειται για

συμβαοσεις εκτιμωομενης αξιοας αονω τόχυ 1.000.000,00 ευρωο, αφόχραο μόχονόχ στις  ανωονυμες εταιρειοες
πόχυ λαμβαονόχυν μεορόχς στόχ διαγωνισμόχο,  ειοτε  πρόχοκειται  για μεμόχνωμεονόχυς υπόχψηοφιόχυς,  ειοτε  για
μεολη  ενωοσεων  Εξαιρόχυονται  της  υπόχχρεοωσης  αυτηος  όχι  εταιρειοες  πόχυ  ειοναι  εισηγμεονες  στόχ
Χρηματιστηοριόχ της χωορας εγκαταοστασηος τόχυς και υπόχβαολλόχυν περιο τόχυοτόχυ υπευοθυνη δηολωση τόχυ
νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ τόχυς.

81  Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωση λόχογω τόχυ πρόχυοπόχλόχγισμόχυο της συομβασης, πρεοπει να πρόχβλεοπεται
και η δυνατόχοτητα συμμετόχχηος επιχειρηοσεων  εγγεγραμμεονων στα Νόχμαρχιακαο Μητρωοα (Αβλεοπετε
αορθρα 105 και 106 τόχυ ν. 3669/2008). Στην περιοπτωση αυτηο να τιοθεται η αντιοστόχιχη πρόχοβλεψη.

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

83   Πρβλ. όχμόχιοως πρόχηγόχυομενη υπόχσημειοωση
84 Εφόχοσόχν εοχει αναφερθειο σχετικηο απαιοτηση στόχ αορθρόχ 22.Ε συμπληρωονεται αναλόχογως συομφωνα με

τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016.
85  Συομφωνα  με  τη  διαοταξη  τόχυ  αορθρόχυ  20  παρ.  5  τόχυ  ν.  3669/2008:  “Για  τη  συμμετόχχη ο σε

διαγωνισμόχυος  δημόχσιοων εοργων χόχρηγειοται  σε  καοθε  εργόχληπτικη ο επιχειορηση  εγγεγραμμεονη στόχ
Μ.Ε.ΕΠ. κενημερόχοτητα πτυχιοόχυ», η όχπόχιοα, σε συνδυασμόχο με τη βεβαιοωση εγγραφηος πόχυ εκδιοδεται
απόχ ο την  υπηρεσιοα  τηορησης  τόχυ  Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα ο κεπιοσημόχ  καταολόχγόχ αναγνωρισμεονων
εργόχληπτωον»  [...] και  απαλλαοσσει  τις  εργόχληπτικεος  επιχειρηοσεις  απόχ ο την  υπόχχρεοωση  να
καταθεοτόχυν τα επιμεορόχυς δικαιόχλόχγητικαο στόχυς  διαγωνισμόχυος.ύ  Επισημαιονεται όχοτι, συομφωνα με
τόχ αορθρόχ 22 (Α Τρόχπόχπόχιηοσεις τόχυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόχυ ν. 4441/2016 (Α Α΄ 227 ] τα. Τόχ πρωοτόχ
εδαοφιόχ της περιοπτωσης 31 της παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 377 αντικαθιοσταται ως εξηος: κ31) τόχυ
Ν. 3669/2008 (ΑΑ΄ 116), πλην των αορθρων 80 εοως 110, τα όχπόχιοα παραμεονόχυν σε ισχυ ο μεοχρι την
εοκδόχση τόχυ πρόχεδρικόχυο διαταογματόχς τόχυ αορθρόχυ 83, των παραγραοφων 4 και 5 τόχυ αορθρόχυ 20 και
της παραγραοφόχυ 1 α τόχυ αορθρόχυ 176».

86 Στην  περιοπτωση  όχομως πόχυ  η  Ενημερόχοτητα  Πτυχιοόχυ  δεν  καλυοπτει  τις  εισφόχρεος  επικόχυρικηος
ασφαολισης, τα σχετικαο δικαιόχλόχγητικαο υπόχβαολλόχνται ξεχωρισταο.

87 Μόχονόχ στην περιοπτωση πόχυ εοχει επιλεγειο απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο ως λόχογόχς απόχκλεισμόχυο.
88  Επισημαιονεται  όχοτι  όχ  όχικόχνόχμικόχος  φόχρεοας  παραογει  απόχ ο τόχ υπόχσυοστημα τόχ ηλεκτρόχνικόχ ο αρχειοόχ

κεκτυπωοσεις»  των Δικαιόχλόχγητικωον  Συμμετόχχηος  σε  μόχρφη ο αρχειοόχυ  εortable  Document  Format
(ΑεDF),  τόχ  όχπόχιοόχ  υπόχγραοφεται  με  εγκεκριμεονη  πρόχηγμεονη  ηλεκτρόχνικη ο υπόχγραφη ο η ο πρόχηγμεονη
ηλεκτρόχνικη ο υπόχγραφη ο με  χρηοση  εγκεκριμεονων  πιστόχπόχιητικωον  και  επισυναοπτεται  στόχν
(Αυπόχ)φακεολόχ της πρόχσφόχραος κΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος» (ΑΠρβλ αορθρόχ 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)

89 Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να πρόχβλεοπόχυν στα εογγραφα της συομβασης όχοτι, κατόχοπιν αιτηοματόχς
τόχυ υπεργόχλαοβόχυ και εφόχοσόχν η φυοση της συομβασης τόχ επιτρεοπει, η αναθεοτόχυσα αρχηο καταβαολλει
απευθειοας στόχν υπεργόχλαοβόχ την αμόχιβη ο τόχυ για την εκτεολεση πρόχμηοθειας,  υπηρεσιοας η ο εοργόχυ,
δυναομει  συομβασης  υπεργόχλαβιοας  με  τόχν  αναοδόχχόχ.  Στην  περιοπτωση  αυτηο,  στα  εογγραφα  της
συομβασης καθόχριοζόχνται τα ειδικόχοτερα μεοτρα ηο όχι μηχανισμόχιο πόχυ επιτρεοπόχυν στόχν κυοριόχ αναοδόχχόχ
να εγειορει αντιρρηοσεις ως πρόχς αδικαιόχλόχογητες πληρωμεος, καθωος και όχι ρυθμιοσεις πόχυ αφόχρόχυον
αυτόχον τόχν τρόχοπόχ πληρωμηος.  Στην περιοπτωση αυτηο δεν αιορεται η ευθυονη τόχυ κυοριόχυ αναδόχοχόχυ.
Συμπληρωονεται αναλόχογως. 

90 Εφόχοσόχν  στη  Διακηορυξη  τιοθενται  επιπλεοόχν  όχορόχι  τεχνικηος  ικανόχοτητας,  αναφεορεται  η  σχετικηο
απόχοφαση τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον, όχοπως απαιτειοται απόχο τόχ αορθρόχ 76 παρ. 2 τόχυ
ν. 4412/2016 ηο η αντιοστόχιχη απόχοφαση τόχυ αορθρόχυ 53 παρ. 7 β τόχυ ν. 4412/2016  για επιπλεοόχν
όχορόχυς τεχνικηος και όχικόχνόχμικηος ικανόχοτητας.



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

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

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

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”
[CPV: 45212290-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC004953483]
- 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. 35/2019

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.

[   ]

3



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 αξία)
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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:

(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: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”,
με Α.Μ. 35/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

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

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

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

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

16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

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

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

23Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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



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

26Άρθρο 73 παρ. 5.

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

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

29Πρβλ άρθρο 48.

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

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

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

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

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

35Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

38Όσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

39Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

40Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

41Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

42Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

43Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

44Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

45Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Μ. 35/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

αθλητικών  εγκαταστάσεων του Δήμου  Αγίων  Αναργύρων –  Καματερού για  λόγους  ασφάλειας,

λειτουργικής  απόδοσης,  αισθητικής  και  διάρκειας  ζωής  αυτών.  Προβλέπεται  η  εκτέλεση

οικοδομικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών  καθώς  και  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση

αθλητικού εξοπλισμού.

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

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

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

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  είναι  σε  ετοιμότητα,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,

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

τους εργαζόμενους στους χώρους  των δημοτικών γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

του Δήμου.

Στον προϋπολογισμό του έργου προβλέπεται κονδύλι απολογιστικών που θα καλύψει τις δαπάνες

πιθανής  έκδοσης πιστοποιητικών (πυρασφάλειας, ηλεκτρολόγου κλπ).

Για  την  εκτέλεση  της  απολογιστικής  εργασίας  θα  καταβάλλεται  στον  ανάδοχο  και  θα

περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που θα προκύπτει, σύμφωνα με τα νόμιμα

αποδεικτικά πληρωμής.

Ο  προϋπολογισμός  της  μελέτης  του  έργου  συντάχθηκε  με  βάση  τα  άρθρα  53  και  125  του

Ν.4412/16  (ΦΕΚ-147Α/8-8-16):  Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ).  Δεν  περιλαμβάνει  ποσότητες  των

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

εργασιών και το γενικό σύνολο λόγω της φύσης του έργου, που αφορά σε εργασίες συντήρησης με
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δυσκολία προμέτρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στα δημοτικά

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

έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α. 24%

και  έχει  γραφεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  ο.ε.  2019,   με Κ.Α.  15.6261.0019 (ΚΑΠ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 (πρώην ΣΑΤΑ)).

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η συντάκτρια  

 Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ -

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Α.1 ΟΙΚ – 2122 Μ3 29,85

2 Α.2 ΟΙΚ – 2124 Μ3 14,10

3 Α.3α ΟΙΚ – 2162 Μ3 4,50

4 Α.3β ΟΙΚ – 2162 Μ3 12,90

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

6 Α.5 ΟΙΚ – 2226 Μ3 36,40

7 Α.6 ΟΙΚ – 2226 Μ3 64,40

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Α.Μ. 35/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

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

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

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Επίχωση με προϊόντα προέλευσης 
δανειοθαλάμου

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

8 Α.7 ΟΙΚ – 2236 Μ2 7,90

9 Α.8 ΟΙΚ – 2238 Μ2 4,50

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

11 Α.10α ΟΙΚ – 2271.Α ΤΕΜ 22,50

12 Α.10β ΟΙΚ – 2272.Α ΤΕΜ 28,00

13 Α.11 ΟΙΚ – 2275 Μ2 16,80

14 Α.12 ΟΙΚ – 2275 Μ2 5,60

15 Α.13 Μ2 2,60

16 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Α.14 ΟΙΚ – 2275 Μ2 5,60

17 Καθαίρεση μόνωσης μεμβράνης Α.15 ΟΙΚ – 2236 Μ2 2,20

18 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων Α.16 ΟΙΚ – 2275 KG 0,35

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

20 Α.18α ΟΙΚ – 3213 Μ3 84,00

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

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

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

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

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών 
κουφωμάτων

Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή 
επενδύσεων

Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων 
επιστέγασης ΟΙΚ-2275 

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

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

21 Α.18β ΟΙΚ – 3214 Μ3 90,00

22 Α.19α ΟΙΚ – 3213 Μ3 101,00

23 Α.19β ΟΙΚ – 3214 Μ3 106,00

24 Α.20α ΟΙΚ – 3223Α4 Μ3 16,80

25 Α.20β ΟΙΚ – 3223Α5 Μ3 16,80

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

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

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

29 Α.23α ΟΙΚ – 4622.1 Μ2 19,50

30 Α.23β ΟΙΚ – 4623.1 Μ2 33,50

31 Α.24 ΟΙΚ – 4701 Μ2 19,70

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

Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας 
C12/15

Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας 
C16/20
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
κατηγορίας C12/15 όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00m2
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20 όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00m2

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19cm 
(δρομικοί τοίχοι)

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19cm 
(μπατικοί τοίχοι)

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 
19x19x39cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

32 Α.25α ΟΙΚ – 3213 ΜΜ 16,80

33 Α.25β ΟΙΚ – 3213 ΜΜ 19,70

34 Α.26α ΟΙΚ – 5446.1 Μ2 118,00

35 Α.26β ΟΙΚ – 5446.2 Μ2 123,00

36 Α.27 ΟΙΚ – 5446.1 ΤΕΜ 25,00

37 Α.28 ΟΙΚ – 5446.1 ΜΜ 16,80

38 Α.29 ΟΙΚ – 5446.1 ΜΜ 28,00

39 Κρεμάστρες (port – manteau) απλές Α.30 ΟΙΚ – 5616 ΜΜ 28,00

40 Προστατευτικά της εισόδου υδρορροής Α.31 ΟΙΚ – 6122 ΤΕΜ 15,00

41 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες Α.32 ΟΙΚ – 6224 KG 5,60

42 Α.33 ΟΙΚ – 6238 Μ2 123,00

43 Α.34 ΟΙΚ – 6236 KG 16,80

44 Α.35 ΟΙΚ – 6236 Μ2 280,00

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών 
τοίχων

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών 
τοίχων τοίχων

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 
δρομική πλάτους έως 13cm

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 
μπατική πλάτους έως 23cm

Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων, 
θυρών, παραθύρων κλπ

Ξύλινες κάσσες σε δρομικές 
οπτοπλινθοδομές

Ξύλινες κάσσες σε μπατικές 
οπτοπλινθοδομές

Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για 
θύρες και παράθυρα

Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή 
τυλιγόμενη

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60min
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

45 Α.36 ΟΙΚ – 6236 Μ2 335,00

46 Α.37 ΟΙΚ – 6401 KG 4,50

47 Σιδηροσωλήνες Φ1 1/2΄΄γαλβανισμένοι Α.38α ΟΙΚ – 6427 ΜΜ 10,10

48 Σιδηροσωλήνες Φ2΄΄γαλβανισμένοι Α.38β ΟΙΚ – 6428 ΜΜ 12,30

49 Α.39 ΟΙΚ – 6441 KG 2,70

50 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή Α.40 ΟΙΚ – 6447 Μ2 2,80

51 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή Α.41 ΟΙΚ – 6448 Μ2 3,05

52 Α.42α ΟΙΚ – 6519 Μ2 200,00

53 Α.42β ΟΙΚ – 6522 Μ2 190,00

54 Α.42γ ΟΙΚ – 6524 Μ2 135,00

55 Κινητές σίτες αερισμού Α.43 Μ2 45,00

56 Α.44 ΟΙΚ – 6541 KG 13,50

57 Α.45 ΟΙΚ – 7131 Μ2 11,20

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60min

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών απλού σχεδίου

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από 
μορφοσίδηρο “L” ή “T”

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, 
ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα

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

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

ΟΙΚ 6530
Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή 
συρόμενες

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

58 Α.46 ΟΙΚ – 7131 ΜΜ 9,00

59 Α.47 ΟΙΚ – 7171 Μ2 0,68

60 Α.48 ΟΙΚ – 7231 Μ2 67,50

61 Α.49 ΟΙΚ – 7316 Μ2 13,50

62 Α.50α ΟΙΚ – 7326.1 Μ2 33,50

63 Α.50β ΟΙΚ – 7326.1 Μ2 31,00

64 Α.51 ΟΙΚ – 7326.1 Μ2 33,50

65 Α.52α ΟΙΚ – 7331 Μ2 31,50

66 Α.52β ΟΙΚ – 7331 Μ2 33,50

67 Α.53 ΜΜ 5,60

68 Συνθετικός ελαστικός τάπητας Α.54 ΟΙΚ – 7397 Μ2 15,00

69 Α.55 ΟΙΚ – 7397 Μ2 3,00

70 Α.56 ΟΔΟ – 4720Α KG 1,40

Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά επί 
πλέγματος

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω 
ύψους από το δάπεδο εργασίας

Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά 
πολυκαρβονικά φύλλα

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 
άνω των 30cm

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15cm με χρήση 
κονιαμάτων

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15cm κολλητά

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια κεραμικά 
GROUP 1 διαστάσεων20x20cm 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 
4 διαστάσεων 20x20cm

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 
4 διαστάσεων 30x30cm

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα 
μαρμάρινων βαθμίδων ΟΙΚ 7396

Συντήρηση αθλητικού τάπητα ακρυλικής 
βάσης

Επισκευές φθορών ασφαλτικού 
οδοστρώματος δια ψυχρού 
ασφαλτομίγματος
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

71 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Α.57 ΟΙΚ – 7416 Μ2 5,60

72 Α.58α ΟΙΚ – 7442 Μ2 94,00

73 Α.58β ΟΙΚ – 7462 Μ2 103,00

74 A.59α ΟΙΚ – 7609.1 Μ2 27,20

75 A.59β ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 33,70

76 Α.60α ΟΙΚ – 7621 Μ2 38,90

77 Α.60β ΟΙΚ – 7622 Μ2 41,40

78 Α.61α ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 50,00

79 Α.61β ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 54,00

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 
τεμάχια ανά  τετραγωνικό μέτρο

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί πάχους 
5,00mm

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί πάχους 
6,00mm

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

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50mm 
και μήκους άνω του 1,00m
Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-
ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 
8mm, κρύσταλλο 5mm)
Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί-
ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 22mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 
12mm, κρύσταλλο 5mm)
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

80 Α.61γ ΟΙΚ – 7609.2 Μ2 84,00

81 Α.62 ΟΙΚ – 7755 Μ2 6,70

82 Απόξεση και βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων Α.63 ΟΙΚ – 7768 Μ2 7,30

83 Α.64 ΟΙΚ – 7769 Μ2 3,90

84 Α.65 ΟΙΚ – 7770 Μ2 2,80

85 Α.66α ΟΙΚ – 7786.1 Μ2 9,00

86 Α.66β ΟΙΚ – 7786.1 Μ2 12,40

87 Α.67 ΟΙΚ – 7791 Μ2 5,00

88 Α.68 ΟΙΚ – 7791 Μ2 5,00

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

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

Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων χωρίς 
απόξεση

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος 
δαπέδου
Χρωματισμοί γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού χωρίς 
σπατουλάρισμα
Χρωματισμοί γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής 
ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με 
σπατουλάρισμα

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 
επιφανειών με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων 
επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

89 Α.69 ΟΙΚ – 7744 Μ2 5,00

90 Α.70 ΟΙΚ – 7797 Μ2 0,34

91 Α.71α Μ2 16,30

92 Α.71β Μ2 18,00

93 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες Α.72 ΟΙΚ – 7809 Μ2 22,50

94 Α.73 ΟΙΚ – 7912 Μ2 14,60

95 Α.74 ΟΙΚ – 6413 Μ2 92,60

96 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος Α.75 ΟΙΚ – 2269Α ΜΜ 1,00

97 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Α.76 ΟΔΟ – 2921 ΜΜ 9,60

98 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους Α.77 ΟΔΟ – 3211.Β Μ3 19,90

99 Α.78 ΟΔΟ – 1132 Μ2 1,15

100 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας Α.79 ΟΔΟ – 4521Β Μ2 9,77

101 Α.80 ΟΙΚ – 2236 Μ2 2,20

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

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης 
φύσεως λόγω πρόσθετου ύψους

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, 
πάχους 15 mm ΟΙΚ 7810

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, 
πάχους 18 mm ΟΙΚ 7810

Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 
πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών 
ψηφίδων

Επένδυση τοίχων με προστατευτικά 
στρώματα

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος 
(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm

Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού 
χλοοτάπητα



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

102 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα Α.81 ΟΙΚ – 7398 Μ2 21,50

103 Α.82 Μ2 1,70

104 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο Α.83 ΟΙΚ – 7912 Μ2 7,90

105 Α.84 ΥΔΡ – 6370 Μ2 53,60

106 Ανοξείδωτοι καπνοδόχοι Α.85 ΟΙΚ – 4837.1 ΜΜ 45,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α: 28.000,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

107 Β.1α ΗΛΜ 6 ΤΕΜ 8,91

108 Β.1β ΗΛΜ 6 ΤΕΜ 10,97

109 Β.2α ΗΛΜ 7 ΜΜ 7,08

110 Β.2β ΗΛΜ 7 ΜΜ 8,68

111 Β.2γ ΗΛΜ 7 ΜΜ 11,53

112 Β.3α ΗΛΜ 8 ΜΜ 13,81

Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα ΟΙΚ 7396 

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών 
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
οφειλομένων στην διάβρωση του 
οπλισμού με χρήση επισκευαστικών 
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο 
διαμέτρου 1/2ins

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο 
διαμέτρου 3/4ins

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 
Φ15mm πάχους τοιχώματος 0,75mm

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 
Φ18mm πάχους τοιχώματος 0,80mm

Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 
Φ22mm πάχους τοιχώματος 0,90mm

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

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

113 Β.3β ΗΛΜ 8 ΜΜ 22,85

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

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

116 Β.6α ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,24

117 Β.6β ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 13,75

118 Β.7 ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 88,71

119 Β.8 ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 8,97

120 Β.9  ΗΛΜ 13 ΤΕΜ 60,63

121 Β.10  ΗΛΜ 13 ΤΕΜ 112,53

122 Β.11  ΗΛΜ 13 ΤΕΜ 70,31

Πλαστικός σωλήνας αποχετέσεως από 
σκληρό PVC Φ100mm

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

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

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) 
ηλεκτρομηχανικός

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος 
διαμέτρου 1/2ins

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

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού 
ύδατος για ΑΜΚ ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε 
νιπτήρα ΑΜΚ

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού 
ύδατος ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος 
νεροχύτη διαμέτρου 1/2ins
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

123 Β.12  ΗΛΜ 13 ΤΕΜ 101,73

124 Β.13 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 148,42

125 Β.14 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 192,13

126 Β.15 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 634,53

127 Β.16 ΗΛΜ 15 ΤΕΜ 98,72

128 Β.17 ΗΛΜ 16 ΤΕΜ 140,61

129 Β.18 ΗΛΜ 17 ΤΕΜ 158,49

130 Β.19 ΗΛΜ 17 ΤΕΜ 394,53

131 Β.20 HΛM 13 ΤΕΜ 58,45

132 Β.21 HΛM 13 ΤΕΜ 160,00

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

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 
υψηλής πιέσεως

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

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 
για ΑΜΚ

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

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

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 
περίπου 40x50cm

Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΚ 
διαστάσεων περίπου 68x58cm

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4mm μπιζουτέ 
διαστάσεων 36x48cm

Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος πάχους 
4-5mm για ΑΜΚ ενδεικτικών  διαστάσεων 
50x70cm
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

133 Β.22 ΗΛΜ 18 ΤΕΜ 22,97

134 Β.23 HΛM 18 ΤΕΜ 187,00

135 Β.24α ΗΛΜ 19 ΤΕΜ 37,79

136 Β.24β ΗΛΜ 19 ΤΕΜ 58,87

137 Β.25 ΗΛΜ 19 ΤΕΜ 69,69

138 Καθαρισμός λουτρών Β.26 ΗΛΜ 14 ΤΕΜ 36,71

139 Β.27 ΗΛΜ 24 ΤΕΜ 139,07

140 Β.28α ΗΛΜ 26 ΤΕΜ 36,66

141 Β.28β ΗΛΜ 26 ΤΕΜ 40,89

142 Β.28γ ΗΛΜ 26 ΤΕΜ 33,26

143 Καθαρισμός λέβητα Β.29 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 146,84

144 Συντήρηση καυστήρα Β.30 ΗΛΜ 28 ΤΕΜ 110,13

145 Β.31α ΗΛΜ 40 Μ 18,27

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλλυμα 
χρώματος λευκού
Μπάρα  υποστήριξης  για ΑΜΚ  
ανακλινόμενη

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 
φορητός 6kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa 
φορητός 12kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 
φορητός 6kg

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 10lt ισχύος 
200w

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα 
αξονικού ύψους 905mm

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα 
αξονικού ύψους 655mm

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα 
τετράστηλα αξονικού ύψους 905mm

Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 
μέχρι 1ins
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

146 Β.31β ΗΛΜ 40 Μ 21,23

147 Β.31γ ΗΛΜ 40 Μ 33,77

148 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 3x1,5mm2 Β.32 ΗΛΜ 46 Μ 5,07

149 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό 3x2,5mm2 Β.33 ΗΛΜ 46 Μ 5,42

150 Β.34 ΗΛΜ 46 Μ 9,21

151 Β.35 ΗΛΜ 48 Μ 2,75

152 Καλώδιο τύπου J-Y (st) Y τηλεφωνικό Β.36 ΗΛΜ 48 Μ 4,43

153 Β.37 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 4,06

154 Β.38 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 7,89

155 Β.39α ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 9,04

156 Β.39β ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 7,38

157 Β.40 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 22,88

158 Β.41 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 30,87

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

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

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό 
5x4mm2

Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου UPT 
100CATEG 5

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός 
μονοπολικός εντάσεως 10Α τάσεως 250v

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

Ρευματοδότης χωνευτός εντάσεως 16Α 
(SCHUKO)

Ρευματοδότης χωνευτός εντάσεως 16Α 
(τύπου Legrand))

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης 
SCHUKO εντάσεως 16Α

Πρίζα λήψης τηλεφωνικών γραμμών ή 
data χωνευτή ή σε πλαστικό κανάλι
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

159 Β.42 ΗΛΜ 49 ΤΕΜ 18,55

160 Β.43 ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 158,59

161 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς Β.44 ΗΛΜ 48 ΤΕΜ 222,29

162 Β.45 ΗΛΜ 48 ΤΕΜ 149,61

163 Σειρήνα συναγερμού Β.46 ΗΛΜ 61 ΤΕΜ 204,05

164 Β.47α ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 11,76

165 Β.47β ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 17,59

166 Β.47γ ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 21,64

167 Ασφαλοδιακόπτης Β.48 ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 62,11

168 Β.49 ΗΛΜ 54 ΤΕΜ 4,38

169 Β.50 ΗΛΜ 54 ΤΕΜ 8,79

170 Β.51α ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 9,07

Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο 
θραυόμενης υάλου

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 
“ντακαπέ”

Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού τύπου 
ιονισμού

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός μονοπολικός 25Α

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός 25Α

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ 
SIEMENS απλός τριπολικός 40Α

Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΕΖ SIEMENS 
εντάσεως 25Α

Ασφάλεια συντηκτική τύπου 5ΤΕ SIEMENS 
πλήρης από πορσελάνη

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός 10Α
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

171 Β.51β ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 10,04

172 Β.51γ ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 11,03

173 Ρελλέ διαφυγής ρεύματος διπολικός 2x40A Β.52α ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 35,00

174 Β.52β ΗΛΜ 55 ΤΕΜ 45,00

175 Επισκευές βραχυκυκλωμάτων Β.53 ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 55,07

176 Λαμπτήρας φθορισμού 36W Β.54 ΗΛΜ 59 ΤΕΜ 5,12

177 Β.55 ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 180,00

178 Λαμπτήρας πυρακτώσεως  75W Β.56 ΗΛΜ 60 ΤΕΜ 2,77

179 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Β.57 ΑΤΗΕ 8981 ΤΕΜ 88,95

180 Λαμπτήρας προβολέα HQI 150W Β.58α ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 20,00

181 Λαμπτήρας προβολέα HQI 400W Β.58β ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 28,00

182 Λαμπτήρας προβολέα HQI 1000W Β.58γ ΗΛΜ 103 ΤΕΜ 50,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β: 6.000,00

34.000,00

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 6.120,00

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

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

Ρελλέ διαφυγής ρεύματος τετραπολικός 
4x40A

Προβολέας HQI 400W κομπλέ με 
λαμπτήρα IP65, E40 χρώματος μαύρου 
μετά στηριγμάτων

ΣΥΝΟΛΟ Σ1       (ΟΜΑΔΑ 
Α+ΟΜΑΔΑ Β)
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

ΣΥΝΟΛΟ Σ2 40.120,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 6.018,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ3 46.138,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ

183 Γ.1 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 300,00

184 Γ.2 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 750,00

185 Γ.3 ΟΙΚ – 6413 ΤΕΜ 45,00

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

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

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

189 Γ.7 ΟΙΚ – 5622 Μ2 28,34

190 Γ.8α ΤΕΜ 50,00

191 Γ.8β ΤΕΜ 120,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 1.500,00

47.638,00

Αντικατάσταση ταμπλώ πλεξιγκλάς 
μπασκέτας

Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου (κορμός-
ταμπλώ-στεφάνι δίχτυ)

Στεφάνι (με δίχτυ) μπασκέτας ολυμπιακού 
τύπου

Αντικατάσταση ξύλινων τεμαχίων 
(μαδεριών) εξέδρας
Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου πάχους 
~4,5mm, ενδεικτικών διαστάσεων 3,00m x 
2,00m ΟΙΚ – 6413
Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου πάχους ~5-
6mm, ενδεικτικών διαστάσεων 7,50m x 
2,50m ΟΙΚ – 6413

ΣΥΝΟΛΟ Σ4     (ΣΥΝΟΛΟ 
3+ΟΜΑΔΑ Γ)
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 (Ε)
ΔΑΠΑΝΗ   

(€)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 500,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ5 48.138,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 249,10

ΣΥΝΟΛΟ Σ6 48.387,10

Φ.Π.Α. 24% 11.612,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019 Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019 Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019

η συντάκτρια η Προϊσταμένη ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Τμήματος Μελετών ο Δ/ντής Τ.Υ.

Γεωργία Ερμίδη Ιωάννα Μαντζαβινάτου Κων/νος Μούσιος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Μ. 35/2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

απαραίτητες  για  την  έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου,  όπως προδιαγράφεται  στα λοιπά Τεύχη

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων

εργασιών,  όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  παρακάτω,  οι  οποίες  θα  εκτελεστούν  στην

περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται

στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά  αξίωση  ή  αμφισβήτηση  δεν  μπορεί  να  θεμελιωθεί,  ως  προς  το  είδος  και  την

απόδοση  των  μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως

ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, 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
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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, περιλαμβάνεται  στο

ποσοστό  Γ.Ε.  &  Ο.Ε.  (ΔΚΠ 839/28,06,2017  έγγραφο  του  Υπουργείου  Υποδομών  &

Μεταφορών).

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
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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)  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
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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, 
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(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]), 

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

των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία

περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(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
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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
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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

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  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.
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1.3 Η δαπάνη της καθαρής μεταφοράς προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων

εκσκαφών  και  καθαιρέσεων,   συμπεριλαμβάνεται  στις  αντίστοιχες  τιμές  μονάδας  των

άρθρων, είτε ανοιγμένη είτε προστιθέμενη στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου, με βάση τα

στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

Έγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Eκσκαφή θεμελίων  και  τάφρων χωρίς  τη  χρήση μηχανικών  μέσων και  εκρηκτικών,  εκτός  από

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως

12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή

εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ

ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την

μόρφωση των παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν  αναγκαία  σποραδική  αντιστήριξη  των

παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ   ΚΑΙ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ. 

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 εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 29,85

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

Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων,  πλάτους  βάσεως  έως  3,00  m  ή

μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το

χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του

οποίου  η  στάθμη,  είτε  ηρεμεί  είτε  υποβιβάζεται  με  εφ'  άπαξ  ή  συνεχή  άντληση  (η  οποία

πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με την αναπέταση των προϊόντων,  την μόρφωση των παρειών και  του

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του

έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ
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ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ  ΑΝΑΜΟΝΗ  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ. 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

20.05.01 σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

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

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Επίχωση  με  προϊόντα  εκσκαφών,  εκβραχισμών  ή  κατεδαφίσεων  διαμορφωμένων  χώρων  ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με

την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται  ο

αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

α) Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

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

β) Επίχωση με προϊόντα προέλευσης δανειοθαλάμου  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά 12,90

Άρθρο Α.4 (ΟΙΚ 22.04) Καθαιρέσεις πλινθοδομών  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222
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Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα,

οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

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

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

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των

ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά

μέσα".

22.10.01 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 

πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

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

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

Καθαίρεση  και  τεμαχισμός  στοιχείων  κατασκευών  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  όλων  των

κατηγοριών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  δάπεδο  εργασίας,  με  διατήρηση  του  υπολοίπου

δομήματος άθικτου.
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Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

μέσων  κοπής  του  οπλισμού  (με  τα  σχετικά  αναλώσιμα),  των  ικριωμάτων  και  προσωρινών

αντιστηρίξεων  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  ο  τεμαχισμός  των  ευμεγέθων  στοιχείων

σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

22.15.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με

πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

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

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

πάχους 

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,

μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα

στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων

καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 7,90
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Άρθρο Α.8 (ΟΙΚ 22.21) Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου   

Καθαίρεση  πλακιδίων  τοίχων  παντός  τύπου  (πορσελάνης,  κεραμεικών  κλπ),  καθώς  και  πλακών

μαρμάρου  οποιουδήποτε  πάχους,  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιοδήποτε  ύψος.

Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και  η  συσσώρευση των προϊόντων

καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

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

Άρθρο Α.9 (ΟΙΚ 22.23)     Καθαίρεση επιχρισμάτων  

            Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  μαρμαροκονιαμάτων,

ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,  τσιμεντοκονιαμάτων  και  θηραϊκοκονιαμάτων),  οποιουδήποτε

πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των

αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2),

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

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

Άρθρο Α.10 (ΟΙΚ 22.40)   Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271.Α 

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος

και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία

μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  στις  περιπτώσεις  οπών  επιφανείας  έως  0,50  m2 σε  στοιχεία
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σκυροδέματος  πάχους  έως  0,25  m.  Η διάνοιξη  οπών μεγαλύτερης  επιφανείας  ή  επί  στοιχείων

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

α) 22.40.01 Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15   m   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271Α

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

β) 22.40.02 Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25   m   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272Α

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ 28,00

Άρθρο Α.11 (ΟΙΚ 22.45) Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

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

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

Άρθρο Α.12 (ΟΙΚ 22.50) Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση  ξυλίνων  δαπέδων  ή  επενδύσεων  μετά  του  αντιστοίχου  ψευδοδαπέδου  ή  σκελετού

τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με

την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 5,60

Άρθρο 13 (Σχετ. ΟΙΚ 22.52) Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση  πολυκαρβονικών  φύλλων  επιστέγασης,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η μεταφορά

των αχρήστων υλικών  προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε

οποιαδήποτε απόσταση, τη μεταφορά των  χρησίμων υλικών προς αποθήκευση σε χώρο που θα

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 2,60

Άρθρο Α.14 (ΟΙΚ 22.53) Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και του

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση

ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

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

Άρθρο Α.15 (Σχετ. ΟΙΚ 22.60) Καθαίρεση μόνωσης μεμβράνης  

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

Καθαίρεση μόνωσης μεμβράνης με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με

φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και απομάκρυνση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των

προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 2,20

Άρθρο Α.16 (ΟΙΚ 22.65) Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση  κιγκλιδωμάτων,  οποιουδήποτε  σχεδίου  και  διαστάσεων,  με  την  συσσώρευση  των

αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

22.65.02 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Τριάντα πέντε λεπτά 0,35

Άρθρο Α.17 (ΟΙΚ 23.03) Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά  

                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην  τιμή  μονάδας  συμπεριλαμβάνεται  το  ενοίκιο  των  μεταλλικών  πλαισίων  και  στηριγμάτων,  η

μεταφορά  των  πάσης  φύσεως  υλικών  επί  τόπου  του  έργου,  η  εργασία  συναρμολόγησης  και

αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ, 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

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

Άρθρο Α.18 (ΟΙΚ 32.01) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε

κατηγορίας ή ποιότητος,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος

(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση

αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη

κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

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

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του

έργου,  του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η

προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα

παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των

αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το

μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται  ότι  στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται  η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των
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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 

α) 32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα ευρώ 84,00
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β) 32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Ενενήντα ευρώ 90,00

Άρθρο Α.19 (ΟΙΚ 32.05) Σκυροδέματα μικρών έργων   

Παραγωγή  σκυροδέματος  μικρών  έργων  επί  τόπου,  με  φορητούς  αναμικτήρες  σκυροδέματος  ή

αυτοκινούμενες  μπετονιέρες,  ποιότητας  έως  C16/20,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως

πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το

δάπεδο  εργασίας.  Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με

ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με

βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

α) 32.05.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εκατόν ένα ευρώ 101,00

β) 32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Εκατόν έξι ευρώ 106,00

Άρθρο Α.20 (ΟΙΚ 32.25) Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το   

σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m  3     

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα

για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω
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υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

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

στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ

δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

α) 32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4 

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

β) 32.25.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5 

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

Άρθρο Α.21 (ΟΙΚ 38.02) Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους

(π.χ.  φρεατίων,  επιστέψεων  τοίχων,  βαθμίδων,  περιζωμάτων  εμβαδού  μέχρι  0,30  m2  κλπ),  σε

οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και  απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η

εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης

όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

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

Άρθρο Α.22 (ΟΙΚ 38.20) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος  

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,

κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα

σχέδια οπλισμού.  Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός

σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα

συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις

διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την

επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 

διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.

διατομή

(mm2)

Ονομ. 

μάζα/

μέτρο 

(kg/m)

Ράβδο

ι

Κουλούρες και

ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα

πλέγματα και

δικτυώματα

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

διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.

διατομή

(mm2)

Ονομ. 

μάζα/

μέτρο 

(kg/m)

Ράβδο

ι

Κουλούρες και

ευθυγραμμισμέ

να προϊόντα

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα

πλέγματα και

δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,5 23,8 0,187
6,0 28,3 0,222
6,5 33,2 0,260
7,0 38,5 0,302
7,5 44,2 0,347
8,0 50,3 0,395
10,0 78,5 0,617
12,0 113 0,888
14,0 154 1,21
16,0 201 1,58
18,0 254 2,00
20,0 314 2,47
22,0 380 2,98
25,0 491 3,85
28,0 616 4,83
32,0 804 6,31
40,0 1257 9,86

Στις  επιμετρούμενες ποσότητςσ,  πέραν της  προμήθειας,  μεταφοράς επί  τόπου,  διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

 Η  σύνδεση  των  ράβδων  κατά  τρόπο  στερεό  με  σύρμα,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

δάπεδο εργασίας. 

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

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

μελέτη.
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α) 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

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

β) 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  S500s)     

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

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

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

6x9x19 cm  

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του

έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος  παραδιδόμενο  σε  σιλό  ή  με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  που

παρασκευάζεται επί τόπου, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

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

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

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

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1

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

Άρθρο Α.24 (ΟΙΚ 47.01) Το  ιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm  

Toιχοδομές  πάχους  19  cm  με  διάκενους  τσιμεντοπλίνθους  διαστάσεων  39x19x19  cm

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  η  δαπάνη  του

απαιτούμενου  μηχανικού  εξοπλισμού  ανάμιξης  και  τροφοδοσίας  του  κονιάματος,  οι  πλάγιες
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μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα

πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

47.01.01 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg 

                                           τσιμέντου   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 19,70

Άρθρο Α.25 (ΟΙΚ 49.01) Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα

κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως

0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των απαιτουμένων υλικών επί  τόπου,  οι  πλάγιες  μεταφορές,  τα

ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου

από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην  περίπτωση  κατασκευής  διαζωμάτων  μεγαλύτερης  διατομής,  η  τιμή  του  παρόντος  άρθρου

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν

των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

α) 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων   

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

β) 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 19,70

Άρθρο Α.26 (ΟΙΚ 54.46) Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές  
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Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα

πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από

πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό

σταυρωτό  από  ξύλα  "μισοχαρακτά"  4x5  cm  ανά  15  cm  το  πολύ  ή  από  πήχεις  σταυρωτές

"μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή,

τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και

χειρολαβών, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

α) 54.46.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν δεκαοκτώ ευρώ 118,00

β) 54.46.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2

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

Άρθρο Α.27 (σχετ. ΟΙΚ 54.46) Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων, θυρών παραθύρων κ.λ.π.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

Επισκευή παντός τύπου κουφωμάτων, ξύλινων θυρών και παραθύρων, κουφωμάτων αλουμινίου

(υαλόθυρων, παραθύρων κλπ), σιδηρών εξώθυρων αυλής, σιδηρών θυρών εισόδων, μονόφυλλων,

δίφυλλων,  συρόμενων, ανοιγόμενων, ανακλεινόμενων, επάλληλων κ.λ.π.σε οποιοδήποτε ύψος και αν

βρίσκονται. Η επισκευή περιλαμβάνει κόψιμο ή πλάνισμα μέρους  των ξύλινων κουφωμάτων ώστε  να

ανοίγουν και να κλείνουν χωρίς δυσκολία, καλή στερέωση στις ξύλινες ή  σιδηρές κάσσες, με την

τοποθέτηση επί  πλέον μεντεσέδων, επισκευή ή τοποθέτηση νέων χειρολαβών, μηχανισμών και

παντός  είδους  σιδερικών  αναρτήσεως  και  στερεώσεως  τα  οποία  απαιτούνται  για  τη  σωστή

λειτουργία  των  κουφωμάτων.  Για  τα  κουφώματα  αλουμινίου,  η  επισκευή  περιλαμβάνει  αλλαγή

ρoδάκια, αλλαγή λάστιχα με χovδρύτερα, εvίσχυση γωvιώv ή κoπή και αvασυvαρμoλόγηση πλαισίoυ
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φύλλoυ,  αντικατάσταση των υπαρχόντων μηχανισμών,  ασφαλειών,  χειρολαβών ή  επισκευή  των

υπαρχόντων και ρύθμισμα ώστε να κουφώματα να κλείνουν αεροστεγώς και να μην μετακινούνται

μετά το κλείσιμο τους με την ασφάλεια. κ.λ.π.

Στηv τιμή περιλαμβάvεται και η τoπoθέτηση vέας κλειδαριάς τύπoυ βαρελάκι ή άλλoυ τύπoυ πoυ θα

υποδείξει η Υπηρεσία, σύρτη, λoυκέτoυ και γεvικώς ότι είvαι αvαγκαίo  για τη λειτoυργία και ασφάλεια

τωv παραπάvω.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι πέντε ευρώ 25,00

Άρθρο Α.28 (ΟΙΚ 54.86) Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με εσοχή γιά την υποδοχή

παρεμβύσματος  αεροφραγής,  με  ή  χωρίς  εργαλεία  (γλυφές),  με  προστατευτική  επάλειψη  των

επιφανειών  που  εφάπτονται  με  την  τοιχοποιΐα,  την  στερέωση  στην  οπτοπλινθοδομή  με

γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε

όλο το ύψος της κάσσας με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας

-τοιχοποιΐας  με  τσιμεντοκονία  των  450  kg  λευκού  τσιμέντου  ή  με  αφρό  πολυουρεθάνης,  και

εξωτερικά  με  μαστίχη  σιλικόνης.  Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης  και

στερέωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

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

Άρθρο Α.29 (ΟΙΚ 54.88) Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές

                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 230 mm με εσοχή γιά την υποδοχή

παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),  με προστατευτική επίστρωση των

επιφανειών  που  εφάπτονται  με  την  τοιχοποιΐα  (πριν  να  τοποθετηθούν  στην  θέση  τους)  και

στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά
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0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας

και πλήρωση του διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή

με  αφρό  πολυουρεθάνης,  και  εξωτερικά  με  μαστίχη  σιλικόνης.  Πλήρως  περαιωμένη  εργασία

κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ 28,00

Άρθρο Α.30 (ΟΙΚ 56.16) Κρεμάστρες (port-manteau) απλές  

        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616 

Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από διατομή ξυλείας

τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε μήκους, με περιθώρια και

απλές ευθύγραμμες γλυφές, με βιδωτά άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, με

ανάρτηση από μεταλλικές θηλιές στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία

Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ 28,00

Άρθρο Α.31 (σχετ. ΟΙΚ 61.22) Προστατευτικά της εισόδου υδρορροής  

        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122

Προστατευτικά της εισόδου υδρορροής (στο δώμα), κατασκευασμένα από χονδρό σύρμα ή άλλο

ανθεκτικό υλικό, τοποθετημένα στην είσοδο της υδρορροής για να μη φράζει αυτή από φύλλα κ.λ.π.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Δεκαπέντε ευρώ 15,00

Άρθρο Α.32 (ΟΙΚ 62.24) Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 
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Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή

περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm

και  με  ενδιάμεσες  νευρώσεις  καθώς  και  με  σταθερούς  ή  κινητούς  φεγγίτες  και  κάσσα  από

σιδηροσωλήνες  ορθογωνικής  διατομής,  με  αρμοκάλυπτρα,  πηχάκια  στερέωσης  υαλοπινάκων  και

γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά

σύνδεσης τοποθετήσεως και  λειτουργίας,  κλειδαριά  ασφαλείας  (τύπου YALE ή παρεμφερούς)  και

χειρολαβές  από  λευκό  μέταλλο,   σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-02-00  "Σιδηρά

κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

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

Άρθρο Α.33 (ΟΙΚ 62.38) Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα γιά θύρες και παράθυρα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6238 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών πτυσσόμενων προπετασμάτων (φυσαρμόνικες), οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, με κατακόρυφα στοιχεία από ζεύγη ράβδων διατομής Π 15/10/3 mm με μεταξύ τους

απόσταση (όταν το προπέτασμα είναι κλειστό) 11 - 13 cm, με λάμες ψαλιδιών διατομής 15x5 mm

συνδεόμενες μεταξύ τους με πείρους Φ 6 mm, με άνω και κάτω οδηγούς από ράβδο διατομής I των

45 mm. 

Συμπεριλαμβάνονται  τα  πάσης  φύσεως  υλικά,  εξαρτήματα  αναδίπλωσης  των  φύλλων  στους

λαμπάδες,  οι  κλειδαριές  ασφαλείας,  χρωματισμός  με  δύο  στρώσεις  αντισκωριακής  βαφής

ψευδαργύρου και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας μεταξύ ακραίων ορθοστατών και οριζοντίων οδηγών

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

Άρθρο Α.34 (ΟΙΚ 62.46) Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  γκαραζόπορτας,  ασφαλείας,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,

ανακλινόμενης ή τυλιγόμενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί προφύλαξης του
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μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg

τσιμέντου  (σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  από  την  μελέτη),  η  σφράγιση  των  αρμών  με

πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης

και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

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

Άρθρο Α.35 (ΟΙΚ 62.60) Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μονόφυλλης  μεταλλικής  ανοιγόμενης  θύρας  πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης  από  πιστοποιητικό  κλάσης  πυραντίστασης  από  διαπιστευμένο  Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0  mm με

διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με

εξωτερική  επένδυση  από  λαμαρίνα  ψυχρής  εξελέσεως  DKP  ελάχιστου  πάχους  1,5  mm  και

εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό

αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες),  με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με

αξονικά  ρουλμάν  (BD),  κλειδαριά  και  χειρολαβές  πυρασφαλείας  εξ  ολοκλήρου  από  χαλύβδινα

εξαρτήματα  με  ιδιαίτερο  πιστοποιητικό  πυρασφαλείας,  μηχανισμό  επαναφοράς  (σούστα)

πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα

στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  της  κάσσας  και  του  θυροφύλλου  επί  τόπου,  η  πάκτωση της

κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου

(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

62.60.02 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης 

πυραντίστασης 60 min

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Διακόσια ογδόντα ευρώ 280,00
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Άρθρο Α.36 (ΟΙΚ 62.61) Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  δίφυλλης  ανοιγόμενης  μεταλλικής  θύρας  πυρασφαλείας,

συνοδευόμενης  από  πιστοποιητικό  κλάσης  πυραντίστασης  από  διαπιστευμένο  Φορέα,

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0  mm με

διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με

εξωτερική  επένδυση  από  λαμαρίνα  ψυχρής  εξελέσεως  DKP  ελάχιστου  πάχους  1,5  mm  και

εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό

αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες),  με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με

αξονικά  ρουλμάν  (BD),  κλειδαριά  και  χειρολαβές  πυρασφαλείας  εξ  ολοκλήρου  από  χαλύβδινα

εξαρτήματα  με  ιδιαίτερο  πιστοποιητικό  πυρασφαλείας,  μηχανισμό  επαναφοράς  (σούστα)

πυρασφαλείας,  μηχανισμό  προτεραιότητας  κλεισίματος  φύλλων,  σύρτες  χαλύβδινους

ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι

ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  της  κάσσας  και  του  θυροφύλλου  επί  τόπου,  η  πάκτωση της

κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου

(αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

62.61.02 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,                              

κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ 335,00

Άρθρο Α.37 (ΟΙΚ 64.01) Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και  τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών,  κλιμάκων,  περιφράξεων κλπ.,  από

ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών

ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

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

Άρθρο Α.38 (ΟΙΚ 64.26) Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με

βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

α) 64.26.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427

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

β) 64.26.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 12,30

Άρθρο Α.39 (ΟΙΚ 64.41) Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T"  

         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441 

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, καρφωτοί,

οποιωνδήποτε  διαστάσεων,  συμπεριλαμβανόμενης  της  διάνοιξης  οπών  πρόσδεσης,  πλήρως

τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς

την αξία του).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 2,70

Άρθρο Α.40 (ΟΙΚ 64.47) Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447 

Συρματόπλεγμα  με  τετραγωνική  οπή  2,5  cm  και  βάρους  1,0  kg/m2  από  σύρμα  κυματοειδές

(κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων. 

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

Άρθρο Α.41 (ΟΙΚ 64.48) Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448 

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε

πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος. 

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

Άρθρο Α.42 (ΟΙΚ 65.17) Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα   

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Διακόσια ευρώ 200,00

β) 65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί  

κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν ενενήντα ευρώ 190,00

γ) 65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα),  

με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524

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

Άρθρο Α.43 (ΟΙΚ 65.25) Κινητές σίτες αερισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530

Κινητές  σίτες  αερισμού  από  γαλβανισμένο  σύρμα  λεπτού  βρόχου  για  την  παρεμπόδιση  εισόδου

εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα,

σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα πέντε ευρώ 45,00
                 

Άρθρο Α.44 (ΟΙΚ 65.41) Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί  κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενες,  με

κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

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

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50
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Άρθρο Α.45 (ΟΙΚ 71.31) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα  

                                         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε

οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-03-01-00  "Επιχρίσματα  με  κονιάματα  που παρασκευάζονται  επί

τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά

εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

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

Άρθρο Α.46 (σχετ. ΟΙΚ 71.31) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά επί πλέγματος  

                                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλέγματος για την επισκευή ρωγμής σε υπάρχοντα επιχρίσματα, ως

εν 7150 αλλά της 3ης στρώσεως εκτελούμενης δια μαρμαροκονιάματος 1:2 των 150kgr τσιμέντου.

Τιμή  καταβαλλομένη  πλέον  της  επί  των  ρωγμών  εκτελεσθείσης  επιφανείας  επιχρισμάτων  και

περιλαμβάνουσα δαπάνη ικριωμάτων, πλέγμα ενίσχυσης στη θέση της ρωγμής και εργασία ανηγμένα

εις εργασίαν (τεχνίτη).

Τιμή ανά  μέτρο μήκους  (mm)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜM ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ 9,00

Άρθρο Α.47 (ΟΙΚ 71.71) Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας  

                                                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 

 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το

κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εξήντα οκτώ λεπτά 0,68

Άρθρο Α.48 (ΟΙΚ 72.70)   Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Επιστεγάσεις  με  επίπεδα  πολυκαρβονικά  κυψελωτά  φύλλα,  πάχους  16  mm,  άθραυστα,  υψηλής

αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ

και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και

ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα

υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου

"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις

οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 67,50

Άρθρο Α.49 (ΟΙΚ 73.16) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου  

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και

την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.16.02    Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50

Άρθρο Α.50 (ΟΙΚ 73.26) Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα  

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την

απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και

0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm,

με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι

φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η

διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,

ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

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

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα ένα ευρώ 31,00

Άρθρο Α.51 (ΟΙΚ 73.34) Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1",

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις

με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια

εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η

πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα

με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των

τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων,

διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης

φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm  

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

Άρθρο Α.52 (ΟΙΚ 73.33) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-

00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2

mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600

kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια

και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία  χάραξης τοποθέτησης,  αρμολόγησης και  καθαρισμού με τα υλικά

πάσης φύσεως επί τόπου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

α) 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 20  x  20   cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 31,50

β) 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 30  x  30   cm

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

Άρθρο Α.53 (ΟΙΚ 73.76) Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396 

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε

υπάρχουσα  εγκοπή,  διατομής  10x10  mm  και  πάχους  3  mm,  που  τοποθετείται  ακριβώς  στις

διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

                 

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

Άρθρο Α.54 (Σχετ. ΟΙΚ 73.97) Συνθετικός ελαστικός τάπητας   

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις γηπέδων αθλοπαιδιών με συνθετικό ελαστικό τάπητα ακρυλικής βάσης πάχους 1,6-2,0

mm  εμπλουτισμένου  με  λεπτόκοκκα  σκληρά  αδρανή  (π.χ.  χαλαζιακή  άμμος)  και  πλαστικά

χρωματισμένα υλικά σε σταυροειδείς στρώσεις, ιδιαίτερα ανθεκτικού στις υπεριώδεις ακτίνες και

στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), μάτ και αντιολισθηρή,  χρώματος

επιλογής της  Υπηρεσίας μας  επί  υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα,  σύμφωνα με  τις  απαιτήσεις  των

σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών.

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  το  σχολαστικό  τρίψιμο  της  επιφάνειας  (στην  περίπτωση  ύπαρξης

παλαιού τάπητα), ο επιμελής καθαρισμός,  η προετοιμασία, η εξομάλυνση και το αστάρωμα της
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επιφάνειας  εφαρμογής  του  ακρυλικού  τάπητα,  η  προμήθεια  και  η  μεταφορά  όλων  των

απαιτούμενων  υλικών  και  των  απαραίτητων  μηχανημάτων  στον  τόπο  του  έργου,  η  εργασία

πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  των  υλικών,  την  Πρότυπη

Τεχνική  Προδιαγραφή  της  Γ.Γ.Α.  καθώς  και  η  εργασία  και  τα  υλικά  γραμμογράφησης

(διαγράμμισης)  του  γηπέδου  όπως  αυτή  καθορίζεται  από  τις  Προδιαγραφές  και  τους  Διεθνείς

Κανονισμούς. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαπέντε ευρώ 15,00

Άρθρο Α.55 (Σχετ. ΟΙΚ 73.97) Συντήρηση       αθλητικού         τάπητα ακρυλικής βάσης για   

περιορισμένη έκταση φθορών 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7397

Συντήρηση  αθλητικού  τάπητα  ακρυλικής  βάσης  ήτοι  τρίψιμο  της  επιφάνειας  ώστε  να  μην

παρουσιάζει ανοχές επιπεδότητας από την κατεστραμμένη επιφάνεια και εν συνεχεία διάστρωση

από  μείγμα  συνθετικών  ρητινών  και  χαλαζιακής  άμμου  (τρείς  επάλληλες  και  διασταυρούμενες

στρώσεις)  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  αντιολισθητική  υφή.  Η  γραμμογράφηση  των γηπέδων

γίνεται με χρώματα ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία, παρόμοια με τα χρώματα

της επικάλυψης.  Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και ο επιμελής καθαρισμός του χώρου.

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πραγματικής  καλυπτόμενης  επιφάνειας  αντιολισθηρής,

ομοιόμορφης και χωρίς αρμούς.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ 3,00

Άρθρο Α.56 (Σχετ. ΟΔΟ Δ-15) Επισκευές φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δια ψυχρού 

ασφαλτομίγματος  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ – 4720Α

Για την πλήρη επισκευή (εργασία και υλικά) παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση ψυχρού

ασφαλτομίγματος  ειδικής  επεξεργασμένης  ασφάλτου  με  χημικά  συστατικά  και  αδρανή  υλικά,

σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα οριζόμενα στην

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                                                                                                   ΣΕΛ 42



Π.Τ.Π.29 Α, υπό οποιωνδήποτε καιρικών συνθηκών (υπό βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π), χωρίς

να απαιτείται ειδική διαμόρφωση της λακκούβας πριν την τοποθέτηση του υλικού, συγκολλητική ύλη

ή ειδικός εξοπλισμός. Το προϊόν θα πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση καθώς επίσης και την

έγκριση, προ της χρήσεως, από την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την:

-προμήθεια του υλικού, επί τόπου των έργων, σε σάκους ή δοχεία και όχι χύμα, μετά της μεταφορά

του  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  με  τις  σταλίες,  τις  φορτοεκφορτώσεις  και  το  χαμένο  χρόνο

φορτοεκφορτώσεων από τη θέση παρασκευής ή αποθήκευσης του υλικού στις θέσεις διάστρωσης,

-προσκόμιση, αποκόμιση και χρήση στον τόπο του έργου μηχανικού εξοπλισμού, αν απαιτείται,

-πριν την εφαρμογή του υλικού γίνεται καλός καθαρισμός του σημείου προς επισκευή από σαθρά  και

χαλαρά υλικά, στάσιμα νερά, λάδια κ.λ.π. ειδικά στην περίμετρο της βλάβης,

-πλήρωση του προς επισκευή σημείου με το ασφαλτόμιγμα με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται

όλες οι γωνίες και η στάθμη του υλικού να είναι ελαφρώς υψηλότερη από την τελική στάθμη,

-συμπίεση (συμπύκνωση) του υλικού με ελαφρύ κοπάνισμα, για την ομοιόμορφη διάστρωση του και

την πλήρη αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος (λάκκων, ρωγμών κλπ) και της τελικής

επιφάνειας του,

- τοποθέτηση ειδικού ελαστομερούς ασφαλτικού υλικού σε όλη την περίμετρο της τομής μεταξύ της

παλαιάς  και  της  νέας  επιφάνειας  σε  πλάτος  40-50mm,  για  στεγανοποίηση  του  ασθενούς  αυτού

σημείου.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που τυχόν θα απαιτηθεί για την

έντεχνη  εκτέλεση  της  κατασκευής.  Η  επιμέτρηση  σε  κιλά  θα  γίνει  θεωρώντας  ειδικό  βάρος

ασφαλτομίγματος 1,7τον/m3.

Τιμή ανά kg τοποθετημένου ασφαλτικού μίγματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 1,40

Άρθρο Α.57 (ΟΙΚ 74.23) Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός,

για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

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

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                                                                                                   ΣΕΛ 43



Άρθρο Α.58 (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".

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 (extra)

α) 74.30.10 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

                                         σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά     

τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ενενήντα τέσσερα ευρώ 94,00

β) 74.30.14 Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

                                         σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά            

τετραγωνικό μέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7462 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εκατόν τρία ευρώ 103,00

Άρθρο Α.59 (ΟΙΚ 76.02) Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου  

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων

αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις

τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

α) 76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm  
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.1 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτά 27,20

β) 76.02.04 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 33,70

Άρθρο Α.60 (ΟΙΚ 76.20) Υαλοπίνακες οπλισμένοι  

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί μεταλλικού σκελετού,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

α) 76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 38,90

β)76.20.02 Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7622 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 41,40

Άρθρο Α.61 (ΟΙΚ 76.27) Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED),

oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως

τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

α) 76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό  

8 mm, κρύσταλλο 5 mm)   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα ευρώ 50,00

β) 76.27.02 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό  

12 mm, κρύσταλλο 5 mm)   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα τέσσερα ευρώ 54,00

γ) 76.27.03 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm,  

κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα ευρώ 84,00

Άρθρο Α.62 (ΟΙΚ 77.55) Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή   

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  και  σμυριδόπανο,  μία  στρώση  αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου

και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 6,70
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Άρθρο Α.63 (ΟΙΚ 77.68) Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768 

Συμπληρωματική  επεξεργασία  της  επιφανείας  του  δαπέδου  για  την  επίτευξη  λείας  επιφάνειας

κατάλληλης για βερνίκωμα: πλήρης απόξεση της επιφανείας με κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμένο με

απορροφητήρα,  ψιλοστοκάρισμα,  1η  στρώση  βερνικιού,  τρίψιμο  και  καθάρισμα,  2η  στρώση

εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί

τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 7,30

Άρθρο Α.64 (ΟΙΚ 77.69) Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7769 

Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις, χωρίς απόξεση.

Ψιλοστοκάρισμα  με  ασταροβερνίκι,  1η  στρώση  βερνικιού,  τρίψιμο  και  καθάρισμα,  2η  στρώση

εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδων και περιθωρίων 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 3,90

Άρθρο Α.65 (ΟΙΚ 77.70) Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου  

          Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7770 

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου,  το οποίο  δεν  παρουσιάζει  φθορές,  όπως ράγισμα,

ξεφλούδισμα κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητος και γενικά της αρχικής του εμφανίσεως, με

εφαρμογή βερνικιού πατωμάτων σε μία στρώση.

Απόξεση της επιφανείας με λεπτό γυαλόχαρτο δαπέδων, πλήρης και επιμελής καθαρισμός των τοίχων,
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των κουφωμάτων κλπ,  σποραδικά  ψιλοστοκαρίσματα  της  επιφανείας  και  στην  συνέχεια  τρίψιμο,

επιμελής καθαρισμός του χώρου και διάστρωση μιάς στρώσεως βερνικιού. Υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

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

Άρθρο Α.66 (ΟΙΚ 77.84) Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί  επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής  διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής  ή

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-

00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις  συναρμογές  των  γυψοσανίδων,

αστάρωμα  με  υλικό  έμφραξης  των  πόρων  της  γυψοσανίδας  (για  την  μείωση  της

απορροφήτικότητάς  της)  και  διάστρωση  δύο  στρώσεων  χρώματος  ακρυλικής  ή  βινυλικής  ή

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

α) 77.84.01 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ 9,00

β) 77.84.02 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 12,40
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Άρθρο Α.67 (ΟΙΚ 77.91)    Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 

     ελαιοχρώματος  

          Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος,

με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών

χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ 5,00

Άρθρο Α.68 (Σχετ. ΟΙΚ 77.91) Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή 

στρώση πλαστικού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση  οποποιωνδήποτε  παλαιών  χρωματισμένων επιφανειών,  με  διπλή στρώση πλαστικού

χρώματος (περίπτωση αλλαγής χρώματος ή για επιφάνειες με συνθήματα), με την απαιτούμενη

προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά,

ικριώματα και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ 5,00

Άρθρο Α.69 (ΟΙΚ 77.95) Αντιγραφιστικές επαλείψεις (  antigraffiti  ) μόνιμης προστασίας, ενός ή 

δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Αντιγραφιστική  επάλειψη  επιφανειών  επιχρισμάτων,  σκυροδέματος,  κεραμικών,  μαρμάρων  και

λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης

της προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από

κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-
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00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ 5,00

Άρθρο Α.70 (ΟΙΚ 77.99) Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου    

ύψους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797 

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους,

πέραν των 5,00  m ύψους  από  του κατά  περίπτωσιν  δαπέδου εργασίας  (εδάφους,  πεζοδρομίου,

δαπέδου, ορόφου, εξωστών).  

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση

εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα τέσσερα λεπτά 0,34

Άρθρο Α.71 (ΟΙΚ 78.05 ) Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την

επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72

m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από

0.72 m2,  οι  τιμές  των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται  με  την τιμή του άρθρου

78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

α) 78.05.07 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαέξι ευρώ και τριάντα λεπτά 16,30

β) 78.05.09 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκαοκτώ ευρώ 18,00
                 

Άρθρο Α.72 (ΟΙΚ 78.34) Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές

ή πυράντοχες λείες  γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο

υπάρχοντα  κρυφό  σκελετό  ανάρτησης,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο  εργασίας,  και

οιουδήποτε  σχεδίου,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-10-01  "Ψευδοροφές  με

γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 

α) Η  ρύθμιση  και  σταθεροποίηση  του  υπάρχοντος  σκελετού  ανάρτησης  για  την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και

τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού

αποτελέσματος 

γ) Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  πλακών  με  ή  χωρίς  πατούρα,  απόχρωσης  της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 22,50

Άρθρο Α.73 (ΟΙΚ 79.11) Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
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Επίστρωση  με  ελαστομερή  μεμβράνη,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-01-01

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των πάσης  φύσεως υλικών,  ο  επιμελής  καθαρισμός  της επιφάνειας

εφαρμογής,  η  επάλειψη  με  θερμή  οξειδωμένη  ασφαλτόκολλα,  η  αλληλοκάλυψη των  γειτονικών

λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης

σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

79.11.01 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών  

ψηφίδων  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 14,60

Άρθρο Α.74 Επένδυση τοίχων με προστατευτικά στρώματα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Επένδυση  τοίχων  γηπέδων με  προστατευτικά  στρώματα,  σε  βάση από  κόντρα πλακέ  θαλάσσης

12mm,  εσωτερικά  από αφρώδες υλικό πάχους  5 - 7cm (υψηλής πυκνότητας) επικαλυμένο από

ύφασμα πολυεστέρα.  Η  τοποθέτηση των στρωμάτων επί  της  τοιχοδομής  θα  γίνει  με  μεταλλικά

στηρίγματα και με ιδιαίτερη μέριμνα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, 

• η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης των προστατευτικών στρωμάτων (αποξήλωση,

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά  παλαιών και φθαρμένων προστατευτικών στρωμάτων σε χώρους

που επιτρέπονται από τις Αρχές, καθαρισμός  της επιφάνειας τοποθέτησης),

• η εργασία τοποθέτησης αυτών.

Tιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πλήρως  περαιωμένης  εργασίας  τοποθέτησης  προστατευτικών

στρωμάτων.  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 92,60
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Άρθρο Α.75 (Σχετ. ΟΔΟ Δ-1) Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α 

Τομή  οδοστρώματος  από  ασφαλτοσκυρόδεμα  ή  άοπλο  σκυρόδεμα  ή  ελαφρώς  οπλισμένο,

οποιουδήποτε πάχους,  με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται  αποξηλώσεις έξω από τα

προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη

διάρκεια των εργασιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση

της  κοπής  ως  άνω  στις  απαιτούμενες  και  καθορισμένες  θέσεις,  καθώς  και  η  καθαίρεση  του

αποκοπτόμενου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή  ανά  μέτρο  μήκους  τομής  αόπλου  ή  ελαφρώς  οπλισμένου  σκυροδέματος  ή

ασφαλτοσκυροδέματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ 1,00

Άρθρο Α.76 (ΟΔΟ Β-51) Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα  

Κωδικός Αναθεώρησης  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
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- 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: Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 9,60

Άρθρο Α.77 (ΟΔΟ Γ-2.1) Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β

Κατασκευή  βάσης  οδοστρωσίας  μεταβλητού  πάχους  από  θραυστά  αδρανή  υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με  την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις  οδοστρωμάτων από

ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε

στρώσης  0,10  m,  ανεξάρτητα  από  τη  μορφή και  την  έκταση  της  επιφάνειας  κατασκευής,  σε

υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ: Δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά 19,90

Άρθρο Α.78 (ΟΔΟ Δ-2) Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού

μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική

επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού

οδοστρώματος’’.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες

από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

 Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

 Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού 

 Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  εφαρμογή  προσωρινής

εργοταξιακής σήμανσης

Τιμή για  ένα τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πλήρως τελειωμένης  εργασίας  εκσκαφής  -  φρεζαρίσματος

υφιστάμενου οδοστρώματος.

Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4   cm

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 1,15

Άρθρο Α.79 (ΟΔΟ Δ-8Α) Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας αστικής οδού

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα ή

μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ

20,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  μελέτη  συνθέσεως  και  την  ΕΤΕΠ  05-03-11-04  "Ασφαλτικές

στρώσεις  κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος",  συμπυκνωμένου πάχους  50  mm, αστικών

οδών, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην

σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα,

καθώς και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών. 

 Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που

δεν έχουν υποστεί φρεζάρισμα.

 Η εφαρμογή  ασφαλτικής  συγκολλητικής  επάλειψης  με  ασφαλτικό  γαλάκτωμα
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ψυχρού τύπου σε αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2.

 Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση

του ασφαλτοσκυροδέματος. 

 Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται   και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ M2 ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 9,77

Άρθρο Α.80 (Σχετ. ΟΙΚ 22.6Ο) Αποξήλωση υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη

των  προϊόντων  της  αποξήλωσης  σε  χώρους  που  έχουν  καθοριστεί  σύμφωνα  με  την  κείμενη

νομοθεσία για την απόρριψη στερεών αποβλήτων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η αποξήλωση των εστιών και η μεταφορά τους σε θέση που να

μην εμποδίζει τις εργασίες κατασκευής του γηπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ M2 ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 2,20

Άρθρο Α.81 (Σχετ. ΟΙΚ 73.96) Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα

                                                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396                                                   

    

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και γραμμογράφηση ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα 

Στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

1. Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα  με πλήρη και  μακρόχρονη συνοχή των

ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει µε χρήση

ειδικών ταινιών ή με πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών , τα ρολά θα πρέπει κατά την
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τοποθέτησή  τους  να  απλωθούν  και  να  τεντωθούν  με  ειδικά  εργαλεία  ώστε  να  μην

υπάρχουν  ανωμαλίες  ή  σκαλοπάτια  στον  αγωνιστικό  χώρο,  ιδιαίτερα  στις  μεταξύ  τους

ενώσεις). 

2. Αμμοδιανομή τουλάχιστον 14 Kg/m2 χαλαζιακής άμμου και ομοιόμορφη κατανομή της, σε

όλη  την  επιφάνεια  του  αγωνιστικού  χώρου.  Για  την  επίτευξη  της  ισοκατανομής  είναι

απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης, το οποίο παράλληλα να

βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του μορφή.

3. Διανομή  ελαστικών  μικροσφαιριδίων  SBR με  χρήση  ιδίου  μηχανήματος  τουλάχιστον

14 Kg/m2 και ομοιόμορφη κατανομή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Η

διανομή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις

4. Χτένισμα ινών

5. Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου  με τον

βασικό (όχι βαμμένη) συνθετικό χλοοτάπητα σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεμένη με

τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται

από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA.

Γενικά όλες οι απαραίτητες δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα μηχανήματα, τα εργαλεία

και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε

να  τοποθετηθεί  πλήρως  και  σωστά  ο  συνθετικός  χλοοτάπητας  πάνω  στο  διαμορφωμένο

υπόστρωμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) συνθετικού χλοοτάπητα.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 21,50

Άρθρο Α.82 (Σχετ. ΟΙΚ 73.96) Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα

                                                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396                                                   

    

Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου.

Στην τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του συνθετικού χλοοτάπητα περιλαμβάνονται:

• Ο γενικός  καθαρισμός  του  συνθετικού  χλοοτάπητα  από  φύλλα,  πέτρες  και  γενικά  από

ρύπους, με ειδικό μηχάνημα.

• Ο έλεγχος για αποκολλημένα τμήματα του χλοοτάπητα και η συγκόλλησή τους με ειδική

κόλλα δύο συστατικών σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.

• Η ανόρθωση ινών με κατάλληλο μηχάνημα.

• Η  συμπλήρωση/αναπλήρωση  ελαστικών  μικροσφαιριδίων  (εφόσον  κριθεί  αναγκαίο)  με
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ειδικό μηχάνημα.

• Το βούρτσισμα του γηπέδου με βούρτσα ειδικών προδιαγραφών καθώς και

• όλες οι απαραίτητες δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα μηχανήματα, τα εργαλεία

και των υλικών (ελαστικών μικροσφαιριδίων, χημικών υλικών καθαρισμού, κόλλας δύο συστατικών)

που θα χρησιμοποιηθούν για τη σωστή συντήρηση του συνθετικού χλοοτάπητα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) συνθετικού χλοοτάπητα

 
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 1,70

Άρθρο Α.83 (ΟΙΚ 79.09) Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-05-01-02  "Στεγανοποίηση  κατασκευών  από  σκυρόδεμα  με  ασφαλτικές  μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

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

Άρθρο Α.84 (ΥΔΡ 10.19) Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων 

διάβρωσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370
      

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην

διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία

άχει  ως  αποτέλεσμα  την  διόγκωση  του  οπλισμού  και  την  απολέπιση  ή  αποφλοίωση  του

σκυροδέματος. 

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους,
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εγκεκριμένων  από  την  Υπηρεσία,  μετά  από  τεκμηριωμένη  με  τεχνικά  στοιχεία  πρόταση  του

Αναδόχου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

-  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  πάσης  φύσεως  υλικών  (προαναμεμιγμένων

ινοπλισμένων  επισκευαστικών  κονιαμάτων κατηγορίας  R3  ή  R4  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3  για

εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7,

υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που

θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE

- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων

- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων

πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των

ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. 

- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο

-  η  παρασκευή  και  εφαρμογή  του  επισκευαστικού  κονιάματος  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του

προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της

- η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η

εφαρμογή  προστατευτικής  επίστρωσης  υψηλής  διαπνοής,  σιλοξανικής  βάσεως,  με  ρολλό  ή

πινέλλο.

Στις  εργασίες  καθαρισμού  της  επιφανείας  επέμβασης  δεν  περιλαμβάνεται  τυχόν  απαιτούμενη

υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος

της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά

από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του

οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών

από σκυρόδεμα 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 53,60

Άρθρο Α.85 (Σχετ. ΟΙΚ 48.35) Ανοξείδωτοι κ  απνοδόχοι 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4837.1

Καπνοδόχοι ανοξείδωτοι, διπλού τοιχώματος με μόνωση πετροβάμβακα οποιασδήποτε διατομής και

οποιουδήποτε σχήματος, με σήμανση CE, κατάλληλοι για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής

καυσαερίων από λέβητες με φυσικό αέριο / καύσιμο πετρέλαιο.

Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση,  η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη υπαρχόντων

φθαρμένων στοιχείων σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές,  η  προμήθεια  όλων  των

απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι  μεταλλικοί σύνδεσμοι στερέωσης,  η εργασία τοποθέτησης

σύμφωνα με  τις οδηγίες του κατασκευαστή και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως

υπολείμματα υλικών. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αξονικού μήκους.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ: Σαράντα πέντε ευρώ 45,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο Β.1 (ΑΤΗΕ 8037) Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 6

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο  πλήρως  τοποθετημένο  σε  εγκατάσταση  υδρεύσεως.

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α) 8037.1 Διαμέτρου 1/2 ins
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά    8,91

β) 8037.2 Διαμέτρου 3/4 ins

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά    10,97

Άρθρο Β.2 (ΑΤΗΕ 8041) Χαλκοσωλήνας    

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7

Χαλκoσωλήvας τoπoθετημέvoς με όλα τα ειδικά τεμάχια συvδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται

η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκoσωλήvας, σύvδεσμo, ρακόρ, ταύ κλπ, επί

τόπoυ και εργασία πλήρoυς εγκαταστάσεως και συvδέσεως

(1m)

α) 8041.5.1 Εξωτερικής διαμέτρου Φ15mm, πάχους τοιχώματος 0,75 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Επτά ευρώ και οκτώ λεπτά    7,08 

β) 8041.6.1 Εξωτερικής διαμέτρου Φ18mm, πάχους τοιχώματος 0,80 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά    8,68 

γ) 8041.7.1 Εξωτερικής διαμέτρου Φ22mm, πάχους τοιχώματος 0,90 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Έντεκα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά      11,53

Άρθρο Β.3 (ΑΤΗΕ 8042) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό   PVC     

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήvας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 4,0 atm, για σύvδεση με

συγκόλληση  με  παρεμβολή  κόλλας  ή  με  σύvδεση  με  διαμoρφoύμεvη  μoύφα  στο  έvα  ελαστικό

δακτύλιo  στεγανότητας,  πλήρως  τoπoθετημέvoς.  Συμπεριλαμβάvovται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε

σχήματος  (πλήv  σιφώvια),  τα  υλικά  συvδέσεως  στερεώσεως  κλπ  και  η  εργασία  πλήρoυς

εγκαταστάσεως και συvδέσεως.

(1m)
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α) 8042.1.3 Πλαστικός σωλήvας Φ 50 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Δεκατρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά    13,81

β) 8042.1.7 Πλαστικός σωλήvας Φ   10  0 mm  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:  Είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 22,85 

Άρθρο Β.4 (Σχετ.ΑΤΗΕ 8052.4) Καθαρισμός υδρορροών 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 2

Καθαρισμός και απόφραξη υδρoρρoώv, ήτοι επίσκεψη στo δώμα τoυ κτιρίου πριν την έναρξη των

βρoχoπτώσεωv, καθαρισμός ταυ από φύλλα δέvδρωv κλπ, καθαρισμός υδρoρρoώv πιθανή απόφραξή

τoυς, και μικρoεπισκευή.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Επτά ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά    7,34 

Άρθρο Β.5 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8054.1) Εσχάρα ορειχάλκινη Φ10  cm  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Εσχάρα oρειχάλκιvη Φ 10cm για εvδoδάπεδo συφώvι απoχέτευσης ήτoι πρoμήθεια πρoσκόμιση και

τoπoθέτηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Επτά  ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 7,46 

Άρθρο Β.6 (ΑΤΗΕ 8101.Ν) Σφαιρική βαλβίδα (  BALL VALVE)   ορειχάλκινη  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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α) 8101.10Ν Διαμέτρου 1/2 ins

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δεκατρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 13,24

β) 8101.11Ν Διαμέτρου 3/4 ins

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δεκατρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 13,75

Άρθρο Β.7 (ΑΤΗΕ 8106.01.01Ν) Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ηλεκτρομηχανικός  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) ηλεκτρομηχανικός, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της

βαλβίδας όλων από ορείχαλκο  και των μικροϋλικών πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης

κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Διαμέτρου DN40

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά 88,71

Άρθρο Β.8 (ΑΤΗΕ 8138.1.2)  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος διαμέτρου Φ1/2 ins   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 8,97
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Άρθρο Β.9 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.2.2) Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος,                  

                                 ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα  

                                 διαμέτρου Φ1/2 ins   

               Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  -  ψυχρού  ύδατος,  ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος  δηλαδή

αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  και  πλήρους

εγκαταστάσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (αναμικτήρα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξήντα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 60,63

Άρθρο Β.10 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.2) Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος για ΑΜΚ, 

                                 ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα    

                                 ΑΜΚ   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος κατάλληλος για ΑΜΚ, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 04-04-

03-02 και 04-04-03-03, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα ΑΜΚ, με μακρύ

στέλεχος χειρισμού και αυτόματη βαλβίδα δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του  

παλαιού (αναμικτήρα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 112,53

Άρθρο Β.11 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.3.2)Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος,           

                                   ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη διαμέτρου Φ1/2 ins   

                 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13         

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή
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αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  και  πλήρους

εγκαταστάσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (αναμικτήρα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εβδομήντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 70,31

Άρθρο Β.12 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.4.3)Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος,           

                                   ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, λουτήρα ή λεκάνης            

                                   καταιονηστήρα διαμέτρου Φ1/2 ins με σταθερό και κινητό   

                                   καταιονηστήρα   

                Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13 

          

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή

αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (αναμικτήρα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά 101,73

Άρθρο Β.13 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.1) Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη υψηλής πιέσεως  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14      

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως

στομίων.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της

παλαιάς (λεκάνης που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 148,42
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Άρθρο Β.14 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.2) Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το 

                                  δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά

στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως

στομίων.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της

παλαιάς (λεκάνης που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και δεκατρία λεπτά 192,13

Άρθρο Β.15 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8151.2) Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη για ΑΜΚ    

  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου για ΑΜΚ, από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, με καζανάκι από

πορσελάνη χαμηλής πιέσεως μετά του μηχανισμού του,  το ειδικό κάλυμμα  σύμφωνα με τις

ΕΤΕΠ 04-04-03-02 και 04-04-03-03. Δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως, συγκολλήσεως και

συνδέσεως, μαζί με το καζανάκι χαμηλής πιέσεως και την σύνδεσή του με την παροχή του νερού, το

ειδικό κάλυμμα αυτής επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της

παλαιάς (λεκάνης που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 634,53

Άρθρο Β.16 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8153.2) Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές,   

                                  πατητό ή τραβηκτό (10lt) πλήρες  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15 
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Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό

πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα

συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως γιά λειτουργία.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (δοχείου που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 98,72

Άρθρο Β.17 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8162.1.1)Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη    

                                  διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70x70 cm  

              Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 16  

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της

παλαιάς (λεκάνης που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατό σαράντα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 140,61

Άρθρο Β.18 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160.1) Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40x50 cm  

             Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ

Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά

(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (νιπτήρα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά 158,49

Άρθρο Β.19 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160)    Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΚ διαστάσεων περίπου 68Χ58 cm  

             Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλος για ΑΜΚ, σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 04-04-03-02 και 04-04-03-03, με

τα ειδικά στηρίγματα, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1

1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά

(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (νιπτήρα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 394,53

Άρθρο Β.20 (Σχετ.ΑΤΗΕ 8168.1)Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36x48 cm  

          Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13  

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία

χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (καθρέπτη που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 58,45

Άρθρο Β.21 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8168.1) Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος πάχους 4-5 mm για ΑΜΚ   

                                  ενδεικτικών διαστάσεων 50 x 70 cm  

      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13  

Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος, πάχους 4-5 mm κατάληλος για ΑΜΚ, σύμφωνα με τις

ΕΤΕΠ 04-04-03-01 και 04-04-03-03, ενδεικτικών διαστάσεων 50x70cm, με

εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα δηλαδή καθρέπτης, κοχλίες με
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κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του

παλαιού (καθρέπτη που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν εξήντα ευρώ 160,00

Άρθρο Β.22 (ΑΤΗΕ 8179.2)   Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλλυμα χρώματος λευκού  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 18 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 22,97

Άρθρο Β.23 (ΑΤΗΕ 8176Ν)    Μπάρα  υποστήριξης  για ΑΜΚ  ανακλινόμενη   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 18 

Μπάρα υποστήριξης τοίχου με χαρτοθήκη για ΑΜΚ, ανακλινόμενη, από ανοξείδωτο ατσάλι, μήκους

~80cm, αντοχής 150 κιλών κατακόρυφης φόρτισης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη της

παλαιάς (μπάρας που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ογδόντα επτά ευρώ 187,00

          

Άρθρο Β.24 (ΑΤΗΕ 8201) Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19 
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Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του

στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α) 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 6  kg  

 ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά 37,79 

β) 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, γομώσεως 12  kg  

 ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Πενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά     58,87 

Άρθρο Β.25 (ΑΤΗΕ 8202) Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, πλήρης, με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως

του στον τοίχο, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 6  kg     

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά       69,69 

Άρθρο Β.26 (Σχετ.  ΑΤΗΕ 8253) Καθαρισμός λουτρών  

           Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

Καθαρισμός  λoυτρώv  (απόφραξη)  τoυαλετώv,  vιπτήρωv,  εvδιάμεσωv  φρεατίωv,  σιφωvιών  κλπ,

δηλαδή  απόφραξη  απo  διάφoρα  μικρoαvτικείμεvα,  καθαρισμός  σωληvώσεωv  και  φρεατίωv,

παραδoτέα σε πλήρη και καvovική λειτoυργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά      36,71
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Άρθρο Β.27 (ΑΤΗΕ 8256.1.1) Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 10  lt,   ισχύος 2000  w  

   Κωδ  ικός   Αναθεώρησης ΗΛΜ 24   100%  

Θερμoσίφωvας ηλεκτρικός κατάλληλoς για πίεση λειτoυργίας 10 ατμoσφαιρίωv, εφoδιασμέvoς με όλα

τα αvαγκαία όργαvα αυτόματης λειτoυργίας και ρυθμίσεως όπως τα ασφαλιστικά τoυς σύμφωvα με

τoυς ισχύovτες καvovισμoύς,  δηλαδή θερμoσίφωvας τα όργαvά τoυ και  τα υλικά και  μικρoυλικά

στερεώσεως και συvδέσεως. Περιλαμβάvovται  oι χαλκoσωλήvες και τα ρακόρ συvδέσεως επί τόπoυ

και η εργασία τoπoθετήσεως και πλήρoυς εγκαταστάσεως.

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η αποξήλωση, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά και η απόρριψη του  

παλαιού (θερμοσίφωνα που τυχόν υπάρχει) σε θέσεις που επιτρέπονται από τις αρχές.  

( 1τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και επτά λεπτά       139,07

Άρθρο Β.28  (ΑΤΗΕ 8431) Θερμαvτικά σώματα χαλύβδιvα    

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 26  

Θερμαvτικά  σώματα  χαλύβδιvα  εγχώρια  πoυ  απoτελoύvται  από  oσαδήπoτε  στoιχεία  πλήρως

εγκατεστημέvα, δηλαδή στoιχεία, στηρίγματα τoίχoυ ή δαπέδoυ και μικρoυλικά επί τόπoυ και εργασία

εγκαταστάσεως.

 (1m2)

α) 8431.2.1   Τρίστηλα αξovικoύ ύψoυς 905  mm 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Τριάντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 36,66 

β) 8431.2.2   T  ρίστηλα αξovικoύ ύψoυς 655  mm  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:  Σαράντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά       40,89 

 

 γ) 8431.3.1 Τετράστηλα α  ξovικoύ ύψoυς 905  mm     

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:  Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά       33,26 
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Άρθρο Β.29  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8451)Καθαρισμός λέβητα  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28

Καθαρισμός λέβητα ισχύoς 50000 έως 250000  kcal/h δηλαδή απoσυvαρμoλόγηση τoυ λέβητα και

συvαρμoλόγησή τoυ, έλεγχoς σωστής λειτoυργίας τoυ και παράδoσή τoυ σε καvovική λειτoυργία. 

(1 τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 146,84

Άρθρο Β.30  (Σχετ. ΑΤΗΕ 8455) Συvτήρηση καυστήρα  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28

Συvτήρηση καυστήρα  δηλ. διαχωρισμός τoυ καυστήρα από τov λέβητα, καθαρισμός φίλτρωv, μπεκ

και σωληvώσεωv, ρύθμιση τoυ ηλεκτρovικoύ κυκλώματoς  και τωv ακίδωv, έλεγχoς της ηλεκτρικής

εγκατάστασης ρύθμιση τωv καυσαερίωv και καυστήρες ικαvότητας  καύσεως  απo 20-50  kg/h και

παράδoση σε καvοvική λειτoυργία.  

(1 τεμ.)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:   Εκατόν δέκα ευρώ και δεκατρία λεπτά       110,13

Άρθρο Β.31  (ΑΤΗΕ 8691) Θερμική μόνωση σωλήνων  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων αποτελούμενη από α) στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5cm β) μανδύα από

χαρτόνι πάχους 1mm γ) δύο επαλείψεις με ελυκό γύψο συνολικού πάχους 1cm με ενδιάμεση

περιτύλιξη με βαμβακερό ύφασμα τύπου κάμποτ εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα.

Τιμή ανά μέτρο (m)

α) 8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 1ins  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά    18,27

β) 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου άνω της 1ins και μέχρι 2ins  
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά    21,23

γ) 8691.3 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου άνω των 2ins και μέχρι 4ins  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Τριάντα τρία ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά    33,77

Άρθρο Β.32 (ΑΤΗΕ 8766.3.1)Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου

και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,

διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και επτά λεπτά 5,07

Άρθρο Β.33 (ΑΤΗΕ 8766.3.2)Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου

και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,

διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 5,42

Άρθρο Β.34 (ΑΤΗΕ 8766.5.3)Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό διατομής 5 x 4 mm2  
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Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου

και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως,

διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 9,21

Άρθρο Β.35 (ΑΤΗΕ 8766.11.01Ν) Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου UTP 100 CATEG 5   

      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 

Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου τύπου UTP 100 CATEG 5, 4 ζευγών εύκαμπτο ορατό ή εντοιχισμένο,

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία

εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε

στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και

εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ: Δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 2,75

Άρθρο Β.36  (ΑΤΗΕ 8796.1.1)   Καλώδιo τύπoυ   J  -  Y   (  st  )   Y    τηλεφωvικό  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 

Καλώδιo τύπoυ J-Y (st) Y  τηλεφωvικό επίτoιχo με στατιστική θωράκιση κατάλληλo για τoπoθέτηση

μέσα στo έδαφoς δηλαδή αγωγός και μικρoυλικά επί τόπoυ και εργασία τoπoθετήσεως συvδέσεως

διακλαδώσεωv δoκιμώv μovώσεως για πλήρη και καvovική λειτoυργία.

Τιμή ανά μέτρο (m)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:   Τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά  4,43 

Άρθρο Β.37    (ΑΤΗΕ 8801.1.1) Διακόπτης χωvευτός με πλήκτρo απλός μovoπoλικός εvτάσεως   

    10Α τάσεως 250  V  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49

Διακόπτης χωvευτός με πλήκτρo απλός μovoπoλικός εvτάσεως 10Α τάσεως 250V με τo κυτίo δηλαδή

πρoμήθεια πρoσκόμιση εγκατάσταση και σύvδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά 4,06 

   

Άρθρο Β.38      (ΑΤΗΕ 8812) Διακόπτης στεγανός χωvευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία    

εντάσεως 10Α τάσεως 250  V  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49

Διακόπτης στεγανός χωvευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10Α τάσεως 250V με τo κυτίo

δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση, εγκατάσταση και σύvδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 7,89

 Άρθρο Β.39 (ΑΤΗΕ 8826) Ρευματoδότης χωvευτός εντάσεως 16Α  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 

Ρευματoδότης χωvευτός με τo κυτίo δηλαδή πρoμήθεια πρoσκόμιση, μικρoυλικά εγκατάσταση και

σύvδεση, παραδoτέoς σε λειτoυργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

      

α) 8826.3.2    SCHUKO    εvτάσεως  16Α  
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά       9,04 

β) 8826.3.3    Τύπου   legrand    εvτάσεως  16Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά         7,38 

Άρθρο Β.40 (ΑΤΗΕ 8827.3.2) Ρευματoδότης στεγανός χωvευτός πλήρης   SCHUKO   εντάσεως 16Α  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 

Ρευματoδότης  στεγανός  χωvευτός  πλήρης  δηλαδή  πρoμήθεια,  πρoσκόμιση  ρευματοδότου  και

μικρoυλικών, εγκατάσταση και σύvδεση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά       22,88

Άρθρο Β.41 (ΑΤΗΕ 8830.02.01)Πρίζα λήψης τηλεφωνικών γραμμών ή   data,   χωνευτή ή σε 

πλαστικό κανάλι  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49 

Πρίζα λήψης τηλεφωνικών γραμμών ή data, χωνευτή ή σε πλαστικό κανάλι  με το κυτίο, με βύσμα

τύπου  RJ 45, category 5,  8 επαφών δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση, μικρoυλικά, εγκατάσταση και

σύvδεση παραδοτέα σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά       30,87

Άρθρο Β.42 (ΑΤΗΕ 8830.03.01Ν) Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυόμενης υάλου  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49

Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυόμενης υάλου, πλήρως εγκατεστημένο με τα υλικά και

μικροϋλικά εγκατάστασης. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά       18,55

Άρθρο Β.43  (ΑΤΗΕ  8840.1.1) Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα “ντακαπέ”   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός  πίvακας  απo  χαλυβδoέλασμα   "vτεκαπέ  "  και  μoρφoσίδηρo  χωρίς  τα  όργαvά  τoυ

(διακόπτες, ασφάλειες εvδεικτικές λυχvίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, oπές εισόδoυ και

εξόδoυ  τωv  ηλεκτρικώv  γραμμώv,  ακρoδέκτες,   καλωδιώσεις  εσωτερικής  συvδεσμoλoγίας  κλπ

μικρoυλικά  καθώς  και  τov  χρωματισμό  τωv  μεταλλικώv  μερώv  αυτoύ  με  βασικό  χρώμα,  στόκo

πιστoλίoυ και δύo στρώματα εψημέvoυ βερvικoχρώματoς, δηλαδή πρoμήθεια και εργασία εσωτερικής

συvδεσμoλoγίας τωv oργάvωv, διάvoιξη oπής ερμαρίoυ, εvτoίχιση και στερέωση ή στερέωση επί τoυ

τoίχoυ με πακτoύμεvα σιδηρά ελάσματα, συvδέσεως τωv εισερχoμέvωv και απερχoμέvωv γραμμώv

καθώς και κάθε εργασία για τη δoκιμή και παράδoση σε λειτoυργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά 158,59

Άρθρο Β.44 (ΑΤΗΕ 8840.11.01Ν) Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 

Θερμοδιαφορικός  ανιχνευτής  πυρκαϊάς  μετά  βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή,

ρυθμιζομένης ευπαθείας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως

και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Διακόσια είκοσι δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 222,29

Άρθρο Β.45 (ΑΤΗΕ 8840.11.02Ν) Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού τύπου ιονισμού  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48 

Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού τύπου ιονισμού μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή,
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ρυθμιζομένης ευπαθείας, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως

και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 149,61

Άρθρο Β.46 (ΑΤΗΕ 8840.13.01Ν) Σειρήνα συναγερμού  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61

Σειρήνα συναγερμού αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, με ηχητικό και οπτικό σήμα πλήρης σύμφωνα με

τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

σειρήνας, μικροϋλικών στον τόπο του έργου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου

και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

      

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Διακόσια τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά       204,05

Άρθρο Β.47  (ΑΤΗΕ  8880) Διακόπτης πιvάκωv εvδεικτικoύ τύπoυ 5  TE     SIEMENS  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Διακόπτης πιvάκωv εvδεικτικoύ τύπoυ 5TE SIEMENS  (ραγoδιακόπτης) περιoρισμέvωv διαστάσεωv

χωvευτός με μoχλίσκo, δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση, εγκατάσταση και παράδoση σε λειτoυργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

   

α) 8880.1.1 Απλός μονοπoλικός εvτάσεως 25 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Έντεκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά      11,76

β) 8880.3.1 Απλός τριπoλικός εvτάσεως 25 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά      17,59
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γ) 8880.3.2 Απλός τριπoλικός Εvτάσεως 40 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 21,64

Άρθρο Β.48   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8904Ν)Ασφαλοδιακόπτης  

   Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 55

Ασφαλοδιακόπτης  4χ40  κατάλληλoς  για  τoπoθέτηση μέσα σε μεταλλικό  πίvακα  διαμovής  με  τηv

αvάλoγη δαπάvη για αγωγoύς εσωτερικής συvδεσμoλoγίας, για κάθε φύσεως μovωτικά στηρίγματα και

λoιπές εσωτερικές διατάξεις τoυ πίvακα καθώς και βoηθητικά υλικά και μικρoυλικά και τηv εργασία

πλήρoυς τoπoθετήσεως στov πίvακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εξήντα δύο ευρώ και έντεκα λεπτά 62,11

Άρθρο Β.49  (ΑΤΗΕ 8909Ν) Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως 25  Α

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ54)

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως 25Α εκ πορσελάνης εντός μεταλλικού πίνακος

διανομής, πλήρης μετά μήτρας, πώματος και φυσιγγίου , υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως

επί τόπου εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέα σε λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:    Τέσσερα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά       4,38 

Άρθρο Β.50   (Σχετ. ΑΤΗΕ 8910.1.3) Ασφάλεια συvτηκτική τύπoυ  5  TE     SIEMENS   πλήρης από

πoρσελάvη  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54

Ασφάλεια συvτηκτική τύπoυ  5TE SIEMENS πλήρης απo πoρσελάvη με τηv βάση, μήτρα, πώμα και

συvτικτικό  βραδείας  ή  ταχείας  τήξεως  και  πρoφυλακτικό  δακτύλιo  επίσης  απo  πoρσελάvη  με

ακρoδέκτες  συvδέσεως  απo  μπρoστά,  κατάλληλη  για  χωvευτή  εγκατάσταση  σε  πίvακα  τύπoυ

ερμαρίoυ ή μέσα σε στεγαvό κιβώτιo, δηλαδή πρoμήθεια, πρoσκόμιση εγκατάσταση και σύvδεση.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Οκτώ ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά         8,79

Άρθρο Β.51  (ΑΤΗΕ  8915) Μικρoαυτόματoς για ασφάλιση ηλεκτρικώv γραμμώv εvδεικτικoύ   

τύπoυ   WL  -  SIEMENS     

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55

Μικρoαυτόματoς για ασφάλιση ηλεκτρικώv γραμμώv εvδεικτικoύ τύπoυ WL-SIEMENS κατάλληλoς για

τoπoθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίvακα διαμovής με τηv αvάλoγη δαπάvη για αγωγoύς εσωτερικής

συvδεσμoλoγίας, για κάθε φύσεως μovωτικά στηρίγματα και λoιπές εσωτερικές διατάξεις τoυ πίvακα

καθώς και βoηθητικά υλικά και μικρoυλικά και τηv εργασία πλήρoυς τoπoθετήσεως στov πίvακα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α) 8915.1.2     Μovoπoλικός εvτάσεως  10 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και επτά λεπτά          9,07

β) 8915.1.3  Μovoπoλικός εvτάσεως 16 Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Δέκα ευρώ και τέσσερα λεπτά     10,04
     

γ) 8915.1.5  Μovoπoλικός εvτάσεως  25Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Έντεκα ευρώ και τρία λεπτά    11,03 

Άρθρο Β.52 (ΑΤΗΕ 8917Ν) Ρελλέ διαφυγής ρεύματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ55

Ρελλέ διαφυγής  ρεύματος  προστασίας  από ηλεκτροπληξία  ρυθμιζόμενης ευαισθησίας έως 30μα

κατάλληλο  για  εξωτερικό  πίνακα  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  στον  πίνακα  ρύθμιση  και

παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

α)  Διπολικός εντάσεως   2x40Α

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:    Τριάντα πέντε ευρώ  35,00 

β)  Τετραπολικός εντάσεως   4x40Α  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:   Σαράντα πέντε ευρώ     45,00

Άρθρο Β.53  (ΑΤΗΕ 8940.2Ν) Επισκευές βραχυκυκλωμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52

Επισκευές διαφόρωv βραχυκυκλωμάτωv σε διάφoρα σημεία τoυ ηλεκτρικoύ δικτύoυ τoυ κτιρίoυ σε

(ρευματoδότη,  διακόπτη,  ασφάλειες  πιvάκωv,  γειώσεις,  φωτιστικά  κλπ).  Ητoι  εύρεση  τoυ

βραχυκυκλώματoς  (έλεγχoς  κυκλώματoς)  απoκατάσταση  τoυ   βραχυκυκλώματoς  ή  αλλαγή  τoυ

σημείoυ βραχυκυκλώματoς (όπως καλώδιo, ρευματoδότης, διακόπτης κλπ) σπoραδικά σε διάφoρα

σημεία τoυ κτιρίoυ ή σε διάφoρα κτίρια.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) επισκευής βραχυκυκλώματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Πενήντα πέντε ευρώ και επτά λεπτά        55,07

Άρθρο Β.54 (Ν.ΑΤΗΕ 8972Β) Λαμπτήρας φθoρισμoύ 36  W     

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59

Λαμπτήρας φθoρισμoύ 36W δηλαδή πρoμήθεια, μεταφoρά και τoπoθέτηση λαμπτήρα φθoρισμoύ σε

oπoιαδήπoτε θέση και ύψoς. Περιλαμβάvεται και η εργασία πoυ θα απαιτηθεί για τηv αφαίρεση τoυ

παλαιoύ λαμπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτά         5,12 

Άρθρο Β.55  (ΑΤΗΕ 8977.7.1Ν) Προβολέας H  Q      I         400         W         κοµπλέ µε λαµπτήρα   I      P65,         E40,         
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χρ  ώ      µατος µαύρου µετά   σ      τηριγµάτ  ω      ν   

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103

Προβολέας  από  χυτό  αλουµίνιο  κοµπλέ  µε  λαµπτήρα  τύπου  HQI  400  W  µε  βάση  Ε40,

στεγανός,  κατάλληλος για τοποθέτηση επί των υπαρχόντων µεταλλικών πυλώνων φωτισµού

γηπέδου, αδιάβροχος IP65. Στην τιµή συµπεριλαµβάνοντα και όλα τα απαραίτητα υλικά  και

µικροϋλικά  στήριξης  και  σύνδεσής  του,  επί  του  ιστού  για  πλήρη  και  κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου προβολέα.

 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ογδόντα ευρώ         180,00

Άρθρο Β.56 (ΑΤΗΕ 8982.1Ν) Λαμπτήρας πυρακτώσεως 75  W  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60

Λαμπτήρας  πυρακτώσεως  75W,  δηλαδή  πρoμήθεια,  μεταφoρά  και  τoπoθέτηση  λαμπτήρα

πυρακτώσεως σε oπoιαδήπoτε θέση και ύψoς.

Περιλαμβάvεται και η εργασία  πoυ θα απαιτηθεί για τηv αφαίρεση τoυ παλαιoύ λαμπτήρα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου λαμπτήρα.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:   Δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά        2,77

Άρθρο Β.57  (ΑΤΗΕ 8987.01.02Ν)Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο  

   Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ 8981

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο με λαμπτήρα φθορισμού  10W  και ενσωματωμένο διακόπτη

ON-OFF  που θα μπορεί να συνδεθεί μόνιμα στο ηλεκτρικό δίκτυο και με συσσωρευτή  NI-CA.  Το

φωτιστικό  σώμα θα φέρει  την ένδειξη είτε  απλά ΕΞΟΔΟΣ είτε  ενδεικτικό  βέλος ενώ η  διάρκεια

φωτισμού  του  μετά  από  διακοπή  τάσης  θα  είναι  τουλάχιστον  μια  ώρα.  Δηλαδή  προμήθεια,

προσκόμιση,  εγκατάσταση  και  σύνδεση  στο  δίκτυο  με  όλα  τα  μικροϋλικά  και  την  εργασία  για

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου φωτιστικού σώματος ασφαλείας.
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:  Ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά     88,95

Άρθρο Β.58 (Σχετ. ΑΤΗΕ 9377) Λαμπτήρας προβολέα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103

Λαμπτήρας προβολέα ήτοι προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός λαμπτήρα μετά της εργασίας 

τοποθέτησης σε οποιαδήποτε θέση και ύψος με ή άνευ χρήση γερανού ή ικριωμάτων και παράδοση

σε πλήρη λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου λαμπτήρα.

α) Λαμπτήρας προβολέα   HQI   150   W  

  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι ευρώ        20,00

β) Λαμπτήρας προβολέα    HQI 400 W  

  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ       28,00

γ) Λαμπτήρας προβολέα      HQI 1000 W  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πενήντα ευρώ  50,00

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ

Άρθρο Γ.1 Αντικατάσταση ταμπλώ πλεξιγκλάς μπασκέτας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Αντικατάσταση του πλεξιγκλάς πάχους 12mm σε ταμπλώ μπασκέτας ολυμπιακού τύπου. Στην τιμή

περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια του πλεξιγκλάς και των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών (βίδες, λάστιχα για

την απορρόφηση κραδασμών κ.α.) επί τόπου του έργου,

• η εργασία αποξήλωσης των υπαρχόντων παλαιών  πλεξιγκλάς και η απόρριψή τους σε χώρους
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που επιτρέπεται από τις αρχές

• η εργασία πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησης του νέου με τα απαιτούμενα υλικά και

μικροϋλικά. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τριακόσια ευρώ 300,00

Άρθρο Γ.2 Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου   (Κ  ορμός-  Ταμπλώ-Στεφάνι-∆ίχτυ)

Κωδικός Αναθεώρησης οικ 6413

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μπασκέτα  ολυµπιακού  τύπου   (κορµός-ταµπλώ-στεφάνι-δίχτυ),

πλήρης,  σύµφωνα µε  τις  προδιαγραφές και τα  σχέδια  της  Γ.Γ.Α. και τους κανονισµούς  της

Ελληνικής Οµοσπονδίας  Καλαθοσφαίρισης, ανθεκτική    στις   καιρικές   συνθήκες   και   στη

βαριά    χρήση, µε αντισκωριακή   βαφή   και  τουλάχιστον  δύο   χέρια   ντουκόχρωµα  υψηλής

ποιότητας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια της μπασκέτας  (κορµός-ταµπλώ-στεφάνι-δίχτυ) επί τόπου του έργου,

• η εργασία αποξήλωσης της υπάρχουσας και η απόρριψή της σε χώρους που επιτρέπεται από

τις αρχές  ή η αποθήκευσή της σε χώρο  που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία,

• το σιδερένιο  πλαίσιο µε τις σιδερένιες αγκυρώσεις   και   τα   µπουλόνια   στήριξης   του

κορµού,

•  η   κατασκευή    βάσης   από σκυρόδεµα  σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  της  ΓΓΑ  και

τους  κανονισµούς  ασφαλείας της Ελληνικής Οµοσπονδίας  Καλαθοσφαίρισης,

• η εργασία πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησης της νέας μπασκέτας με τα

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εφτακόσια πενήντα ευρώ 750,00

Άρθρο Γ.3 Στεφάνι (με δίχτυ) μπασκέτας ολυμπιακού τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης οικ 6413

Στεφάνι   κατασκευασμένο  από   σίδηρο   µασίφ   Φ20mm και  εσωτερική διάµετρο   45
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mm βαµµένο  σε χρώµα πορτοκαλί.

Το δίχτυ από κορδόνι χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας θα έχει πάχος  ~4mm  και ύψος

~400 mm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια του στεφανιού και διχτυού  επί τόπου του έργου,

• η εργασία αποξήλωσης των υπαρχουσών παλαιών και φθαρμένων και η απόρριψή τους σε

χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές,

• υλικά και μικροϋλικά (βίδες) τοποθέτησης του στεφανιού στο ταμπλώ,

• η εργασία πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησής τους (στεφάνι, δίχτυ)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Σαράντα πέντε ευρώ 45,00

Άρθρο Γ.4 Πίνακας ανακοινώσεων ινσουλάϊτ  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5606 

Πίνακας ανακοινώσεων ινσουλάϊτ πάχους 12mm με περιμετρικό πηχάκι από ξυλεία πεύκου Σουηδίας

διαστάσεων 2x2cm. Ήτοι υλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Σαράντα ευρώ 40,00

Άρθρο Γ.5 Προστατευτικό μπασκέτας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Προμήθεια  προστατευτικού  μπασκέτας  ολυμπιακών  διαστάσεων  πάχους  τουλάχιστον  5cm

(ενδεικτικών διαστάσεων  2,00m x 1,40m) και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας,  από συνθετική

δερματίνη υψηλής αντοχής και εσωτερικά ενισχυμένο με υψηλής πυκνότητας αφρολέξ. Επισημαίνεται

ότι το προστατευτικό θα κλείνει περιμετρικά στο πίσω μέρος και σε όλο το ύψος του. 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ 125,00

Άρθρο Γ.6 Προστατευτικό ορθοστάτη βόλεϊ  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

Προμήθεια  προστατευτικού  ορθοστάτη  βόλεϊ  πάχους  τουλάχιστον  5cm (ενδεικτικών  διαστάσεων

2,00m x 0,60m) και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, από συνθετική δερματίνη υψηλής αντοχής και

εσωτερικά ενισχυμένο με υψηλής πυκνότητας αφρολέξ. Επισημαίνεται ότι το προστατευτικό θα κλείνει

περιμετρικά στο πίσω μέρος και σε όλο το ύψος του. 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εβδομήντα δύο ευρώ 72,00

Άρθρο Γ.7 Αντικατάσταση ξύλινων τεμαχίων (μαδεριών) εξέδρας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5622

Αντικατάσταση  κατεστραμμένων ξύλινων τεμαχίων (μαδεριών) εξέδρας γηπέδου, πάχους ~5cm

(ενδεικτικών διαστάσεων 3,00m x 0,30m) από λευκή ξυλεία Κεντρικής Ευρώπης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• η κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο), μόρφωση των ακμών καθώς και ο εμβαπτισμός

και βερνικοχρωματισμός των ξύλινων τεμαχίων 

• η  προμήθεια  των  υλικών  (ξύλινων  τεμαχίων)  και  μικροϋλικών  (κοχλιωτοί  σύνδεσμοι

στερέωσης των ξύλινων τεμαχίων) επί τόπου του έργου, 

• η αποξήλωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των παλαιών και φθαρμένων τεμαχίων σε

χώρους που επιτρέπονται από τις Αρχές,

• η εργασία τοποθέτησης των νέων τεμαχίων.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως περαιωμένης εργασίας τοποθέτησης ξύλινων τεμαχίων

(μαδεριών). 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 28,34

Άρθρο Γ.8 Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413
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Δίχτυ  εστίας  ποδοσφαίρου  από  πολυαμίδιο,  μάτι  εξάγωνο/τετράγωνο  με  αντηλιακή  προστασία,

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας.

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

α) Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου πάχους ~4,5  mm,   ενδεικτικών διαστάσεων 3,00  m x   2,00  m  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πενήντα ευρώ 50,00

β) Δίχτυ εστίας ποδοσφαίρου πάχους ~5-6  mm,   ενδεικτικών διαστάσεων 7,50  m x   2,50  m  

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι ευρώ 120,00

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η συντάκτρια  

  Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 
Α.Μ: 35/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Υ.)
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αντικείμενο Συγγραφής
1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους για την

εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και  κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής των
οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους
όρους  των  υπόλοιπων  τευχών  δημοπράτησης  και  των  άλλων  στοιχείων  της  μελέτης  του
συγκεκριμένου έργου.

1.2   Ισχύουσες διατάξεις
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι:

i. της διακήρυξης της δημοπρασίας, σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου.
ii. της Ε.Σ.Υ.
iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου.

2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:
i. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
ii.Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

1.3   Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 134-181 του Ν 4412/16.(ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..
 Επιπρόσθετα,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά,  ισχύουν  οι  κανονισμοί  και  προδιαγραφές  που
ορίζονται παρακάτω:
1. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:
i.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ως  «Ευρωπαϊκά  Πρότυπα»  ή  ως  «Κείμενα
εναρμόνισης».
ii.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα
τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iii.  Οι  «Ευρωπαϊκές  Τεχνικές  Εγκρίσεις»  (ΕΤΑ)  οι  οποίες  δημοσιεύονται  από  τους  Οργανισμούς
Εγκρισης, του Κράτους Μέλους και οι οποίοι τους κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους
οργανισμούς.
iv.  Οι  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ),   Ελληνικές  Προδιαγραφές  (ΕΛΟΤ),  οι  Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε περίπτωση που
οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν
αυτά  που  έχουν  εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  έχουν  δημοσιευθεί  στην  Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.  Για  θέματα  που δεν  καλύπτονται  από  τις  παραπάνω προδιαγραφές,  κανονισμούς  και  πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως  αν  τυχόν  στις  προδιαγραφές  αυτές  της  §2  υπάρχουν  όροι,  διατάξεις,  περιορισμοί  ή  και
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών και  των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και  Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(όπως ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Φόρτισης
Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν υπάρχουν
ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή τους
διεθνείς κανονισμούς.
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4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει  να χρησιμοποιήσει  υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα  που  προδιαγράφονται  για  την  κατασκευή  του  έργου,  συνοδευόμενα,  από  κατάλληλα
πιστοποιητικά  ποιοτικής  συμμόρφωσης  (Βεβαιώσεις  Πιστότητας  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές).
Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  υλικών  απροσδιόριστης  ποιότητας  ή  άγνωστης  προέλευσης  ή  η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την κρίση της
Επίβλεψης,  δειγματοληψίες  υλικών  τα  οποία  προτίθεται  να  χρησιμοποιήσει  για  τις  διάφορες
κατασκευές  και  να  τα  εξετάσει,  με  βάση  τις  απαιτήσεις  των  σχετικών  προδιαγραφών,  σε
Πιστοποιημένα Εργαστήρια, αποδοχής της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1  Αντικείμενο του έργου
1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου :
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 
προϋπολογισμού 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με Συνοπτικό Διαγωνισμό.
Με την παρούσα μελέτη  προβλέπεται  η  εκτέλεση οικοδομικών και  ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού.

2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο θεωρείται η συνολική, κατά τη μελέτη, αξία του έργου μειωμένη κατά το
ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και αυξημένη με το ποσό των απροβλέπτων που περιλαμβάνει και τις
τυχόν απολογιστικές.

2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως
τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει  πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής  του  έργου,  ιδιαίτερα  σε  ότι  αφορά  τις  κάθε  είδους  πηγές  λήψης  υλικών,  τις  θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση
και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού  ρεύματος  και  δρόμων  προσπέλασης,  τις  μετεωρολογικές  συνθήκες  που  επικρατούν
συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά
φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα
και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και
υπηρεσίες,  που  θα  απαιτηθούν  πριν  από  την  έναρξη  και  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και
οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους,
σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1. Ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  έχει  μελετήσει  και  θα  συμμορφωθεί  με  τα  εγκεκριμένα  σχέδια,

διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με
τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

3. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με
την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει  από τις  παρ.3α και 3εε  του άρθρου 156 του
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα,
που  έγιναν  χωρίς  έγγραφη  διαταγή  έστω  και  αν  αυτές  βελτιώνουν  το  έργο.  Σε  επείγουσες
περιπτώσεις  η  διαταγή  για  τροποποιήσεις  ή  συμπληρώσεις  δίνεται  προφορικά  στον  τόπο  των
έργων  και  καταχωρείται  στο  ημερολόγιο.  Αν  τη  διαταγή  αυτή  δίδει  ο  επιβλέπων,  οφείλει  να
ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.

2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου
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1. Η  σύμβαση  για  την  κατασκευή  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του
Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων. 

2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
της δημοπρασίας,  μέσα σε προθεσμία  που δεν μπορεί  να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74.

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος

4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β 

2.4  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες

και  αρχίζει  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  (Οι  μήνες  νοούνται  πάντοτε  σύμφωνα  με  την
ημερολογιακή διαδοχή των ημερών.) Μέσα στη συνολική αυτή προθεσμία, πρέπει να έχουν γίνει
όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου. 

2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί
μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες
Εργασιών  με  καθορισμένη  προθεσμία  περάτωσης  εργασιών,  που  θα  επέχει  θέση  συμβατικής
προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.

3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα
του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου
147 παρ.10 του Ν.4412/16.

2.5  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση,

λεπτομερές  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 (η προθεσμία
ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι  μικρότερη από 15 ημέρες και να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης). 

2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με
βασική  επιδίωξη  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων,  ώστε  να  αποδοθούν,  κατά  το  εφικτό,
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).

3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το  χρονοδιάγραμμα  θα  συντάσσεται  σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στα  άρθρα 138  και  139  του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις  προθεσμίες  χρειαστεί  να  συγκροτήσει  πρόσθετα  νυκτερινά  συνεργεία,  να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της  προσφοράς  του  ή  και  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  σε  οποιοδήποτε  επί  μέρους
προγραμματισμό  εργασιών  ή  έκθεση ή  άλλο  στοιχείο  που έχει  υποβάλει  στην  Υπηρεσία  ή  σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.

2.6  Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε

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

των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν  δεν  προβεί  μέσα  στην  προθεσμία,  που  του  καθορίσθηκε,  στην  αποκατάσταση  βλάβης  ή
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ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16

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

5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται  σε  δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή. 

2.7  Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων

170 και 172 του Ν.4412/16
2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής

παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις
ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στο  σχετικό  πρωτόκολλο.  Μετά  τη  διενέργεια  της  οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος  και  όλων  των  αμοιβαίων  απαιτήσεων  που  έχουν  σχέση  με  την  εκτέλεση  της
σύμβασης

2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
2. Για  να  παραδοθεί  σε  χρήση  το  έργο  ή  αυτοτελή  τμήματα  απαιτείται  η  διενέργεια  διοικητικής

παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία  άλλη  από  το  φορέα  κατασκευής,  συμπράττει  στο  πρωτόκολλο  και  εκπρόσωπος  της
υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο  ανάδοχος  κληθεί  και  δεν  παραστεί  ή  αρνηθεί  την  υπογραφή  του
πρωτοκόλλου,  αυτό συντάσσεται  από τους λοιπούς με σχετική  μνεία  κατά περίπτωση και  του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό  της,

αποδεκτό από την Υπηρεσία.  Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος  του  ανάδοχου  θα  πρέπει  να  είναι  διπλωματούχος  Mηχανικός  ή  πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.

2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.

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.
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2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους
του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη
επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση
του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών.

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

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

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

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

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

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

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

4.2  Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/16 του ποσοστού γενικών εξόδων

και οφέλους του αναδόχου το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης και το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων
εργασιών περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την

κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
ii. Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις  ασφάλισης  και  έξοδα  κίνησης  του διοικητικού  και

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης

επιβαρύνσεις.
v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για

την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης

αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων σε

θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
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
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1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

2. Κατ’  εξαίρεση  αυξομειώσεις  στις  διάφορες  κρατήσεις  ή  άλλους  φόρους  του  Δημοσίου  που
βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν  μεταγενέστερες  μεταβολές  αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.

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

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

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

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

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

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

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

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

του Ν.4412/16
3. Προ  της  πληρωμής  κάθε  πιστοποίησης  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  αποδείξεις  των

υποχρεωτικών  καταβολών  του  στα  οικεία  ταμεία  καθώς  και  βεβαιώσεις  εξόφλησης  των
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α.,
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π). 

4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.

4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο

της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται

και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152  του Ν.4412/16.

4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών -
Υπερσυμβατικές εργασίες

1. Όλα  τα  όρια  ή  ποσοστά  του  άρθρου  156  του  Ν.4412/16  αναφέρονται  στην,  κατά  τον
προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης.
Για  την  αυξομείωση  των  εργασιών,  τις  νέες  εργασίες,  τις  υπερσυμβατικές  εργασίες  και  την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και  του
άρθρου 155 του Ν.4412/16

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

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

4.8 Αναθεώρηση τιμών
Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16,
όπως ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 β του 
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης .

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

2. Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να
καταθέσει  εγγύηση από πιστωτικό  ίδρυμα για  την “καλή εκτέλεση”  γραμμένη στα Ελληνικά ή
τουλάχιστον  συνοδευόμενη  από  επίσημη  μετάφραση  (δηλαδή  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  ή
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύμφωνα με το
άρθρο Αρθρο 72 παρ. 1.β του Ν.4412/16) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της 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.
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Άρθρο 7    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των

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

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

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

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

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

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

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

3. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από
την Υπηρεσία, να προβεί σε υψομετρικές αποτυπώσεις της περιοχής παρέμβασης. 

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
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εξοφλήσει  τους  δικαιούχους  μέσα  σε  δέκα  πέντε  μέρες.  Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εξοφλήσει  τους
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου
και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.

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

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

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

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

4. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με
την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.

5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και
αριθμητικό  έλεγχο  των  αναγραφομένων  στοιχείων  και  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  να  ζητήσει
έγκαιρα  και  έγγραφα  από  τον  εργοδότη  την  σχετική  διόρθωση,  χωρίς  να  έχει  δικαίωμα  να
τροποποιεί  τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη γιατί σύμφωνα με την
σύμβαση  αναλαμβάνει  ρητά  να  εφαρμόσει  πιστά  τα  σχέδια  της  μελέτης  του  έργου  και  τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.

8.5   Βλάβες στα έργα.  Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη

επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε
μη  χρήση  των  κατάλληλων  μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις
υπαιτιότητας  του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας  του τελευταίου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει  τις
βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

8.6  Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Σε  θέσεις  επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θα  τοποθετούνται,  υποχρεωτικά,  αυτόματα
σπινθηρίζοντα  σήματα  (flash lights)  και  θα  χρησιμοποιούνται,  όπου  είναι  ανάγκη,  τροχονόμοι
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.

9. Ο εργολάβος  πρέπει  να  έχει  υπόψη του,  ότι  για  κάθε  καθολική  διακοπή της  κυκλοφορίας  σε
οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  πρέπει  απαραιτήτως  να  συνεννοείται  προηγουμένως  με  την
Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως.

10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. Υποχρεούται δε να
συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος.

11. Γαιώδη  ορύγματα  υποστηρίζονται  πάντοτε.  Γενικά  δε  επιπρόσθετα,  τα  ορύγματα  μέσα  σε
κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα. 

12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και
στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα
αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου. 

13. Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  τη  λήψη  όλων  των  αναγκαίων  μέτρων  προστασίας  του
περιβάλλοντος.  Επίσης  προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και
καλλιεργημένες  εκτάσεις  της  περιοχής  του  εκτελουμένου  έργου  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή
δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του που απορρέουν από τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με  το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
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κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2
και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).

8.8  Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες ή

υπόγειες  εγκαταστάσεις  Επιχειρήσεων  ή  Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  ή  Νομικών  Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους.

2. Ο  ανάδοχος  δεν  θα  έχει  καμία  οικονομική  ή  τεχνική  ανάμιξη  στην  εκτέλεση  των  εργασιών
μεταφοράς  αυτών των εγκαταστάσεων,  οφείλει  όμως να  διευκολύνει  χωρίς  προσκόμματα  την
εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138
του Ν.4412/16.

3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας,
που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών
με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες
και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής
Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΩ.

4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να εκτελούνται με
μέγιστη  προσοχή  για  την  αποφυγή  ζημιών  ή  ατυχημάτων  για  τα  οποία  ο  ανάδοχος  θα  είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.

5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές παροχές
(εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται για
την  κατασκευή  του  έργου.  Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  όλα  τα  έξοδα  σύνδεσης,  χρήσης  και
αποσύνδεσης των παροχών.

8.9  Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  το  όφελος  αυτού  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  ειδικές

δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την

εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.
ii. Ο  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου  εργαστηριακός  έλεγχος  για  τη  διαπίστωση  της

καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.

iii. Η  σύνταξη  των  τευχών  αναλυτικών  επιμετρήσεων,  πρωτοκόλλων  μετά  των  απαραιτήτων
σχεδίων,  λογαριασμών  και  δακτυλογράφησης  αυτών  σε  ανάλογο  αριθμό  αντιτύπων.  Τα
παραπάνω  στοιχεία  θα  προσκομίζονται  για  έλεγχο  στον  επιβλέποντα  προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.

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

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

παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη,
δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα (εάν κριθεί απαραίτητο βλ. Άρθρο 8) σε κλίμακα 1:200 της τελικής

διάταξης της περιοχής παρέμβασης, με υψομετρικές και οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά σχέδια των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν, σε κλίμακα 1:50, όπως

ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν.
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

ΕΣΥ 14

 



το  πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται
δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε μέγεθος
13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα
αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.

Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1   Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν

δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.

9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες  οι  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης,  θάλαμοι  διανομής,  εργαστήρια,

γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.

2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  εκτελέσει  τις  απαραίτητες  εργασίες  και  να  λάβει  κάθε  άλλο  μέτρο  για  την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.

3. Ο ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  πάρει  κάθε  απαιτούμενο  μέτρο  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος  και  να προβεί  στην  εκτέλεση,  συντήρηση,  καθαίρεση και  αποκομιδή,  μετά  την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ.778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.

4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις,  τόσο  στον  περιορισμένο  όσο  και  στον  γενικότερο  χώρο  των  έργων,  που  θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό  και  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  και  να  οργανώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  τις
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.

9.3   Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές  διαταγές  της  υπηρεσίας  εκτελούνται  από αυτόν,  σ’  αντίθετη  δε  περίπτωση τα  μέτρα

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

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

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

καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές  εγκαταστάσεις,  που  προβλέπονται  από  το  προηγούμενο  άρθρο  αυτής  της  Ε.Σ.Υ.,
καθώς  και  όλα  τα  απορρίμματα,  εργαλεία,  ικριώματα,  μηχανήματα  και  χρήσιμα  ή  άχρηστα
πλεονάζοντα  υλικά,  να  κατεδαφίσει  κάθε  βοηθητικό  κατασκεύασμα,  που  θα  του  υποδείξει  η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές  όσο  και  τους  γύρω χώρους  του  εργοταξίου  σε  κατάσταση  τέλειας  καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
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2. Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καθαιρέσει  και  αποκομίσει  κάθε  προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την  κρίση  της  Υπηρεσίας  ο  λόγος  ύπαρξης  της,  και  να  απομακρύνει  τα  περιφράγματα  του
εργοταξίου.

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

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

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

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

3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.

4. Όταν απαιτείται  τα δείγματα θα αποστέλλονται  για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  από  τη
σύμβαση.  Οι  πηγές  αυτές,  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  τους  πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών.
Η  χρήση  αδρανών  ή  άλλων  υλικών,  που  δεν  προέρχονται  από  το  εμπόριο,  διέπεται  από  τις
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.

6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος
ερεύνησε και  εξασφάλισε την  προμήθεια  από την αγορά όλων των υλικών,  μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει  από  την  Υπηρεσία  τρόπο  προμήθειας  και  εκτέλεσης  ή  παράταση  της  προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.

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

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

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

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

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

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

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

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η συντάκτρια  

 Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Α.Μ. 35/2019

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΑ
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2. Σύντομη περιγραφή του έργου: 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στη συντήρηση και επισκευή των δημοτικών γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού τηλ. 2132023601
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

Γεωργία Ερμίδη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ 
6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας. 

(Περιγράφονται  με  σαφή  και  κατατοπιστικό  τρόπο  οι  φάσεις  /  υποφάσεις  εργασίας  που  εμφανίζονται  στο  υποβαλλόμενο  με  τη  μελέτη

χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης

διακίνησης υλικών, κλπ.)

Το έργο θα κατασκευαστεί σε 3 φάσεις:

1. ΦΑΣΗ 1: Εκσκαφές - Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις 

2. ΦΑΣΗ 2: Διάφορες οικοδομικές εργασίες - Εξοπλισμός

3. ΦΑΣΗ 3: Εργασίες διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων 



ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 

Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1
.

Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ,
σε  θέσεις  του  πινακιδίου  που,  για  λόγους  ευκολίας,  είναι  ενσωματωμένο  σε  όλους  τους πίνακες  (αν  υπάρχει  ανάγκη  διάκρισης  περισσότερων
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).

2
. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η

επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
είτε (i) η  πηγή κινδύνου  είναι  συνεχώς παρούσα κατά την  εξεταζόμενη  φάση /  υποφάση εργασίας  (π.χ.  κίνδυνος  κατάρρευσης  κατά την

εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών

εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης

χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται  περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ.  κίνδυνοι  τραυματισμών από ανατροπές υλικών,  σε

οικοδομικό εργοτάξιο),
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),
είτε (iii) ο  κίνδυνος  δεν είναι  σοβαρός,  έστω και  αν  η  πιθανότητα να  επισυμβεί  είναι  μεγάλη (π.χ.  κίνδυνοι  από την  εκτέλεση υπαίθριων

εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
01000. Αστοχίες 
εδάφους
01100. Φυσικά 
πρανή

01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1
01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά 
πρανή & Εκσκαφές

01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός 1 1 1

01300. Υπόγειες 
εκσκαφές

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

υποστύλωση
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 1 1
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
01407 Υποσκαφή / απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

01500. Άλλη πηγή 01501
01502
01503



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η

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

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

02200. Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων

02201 Ασταθής έδραση 1 1 1

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

02300. 
Μηχανήματα με 
κινητά μέρη

02301 Στενότητα χώρου 1 1 1
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 1 1

02400. Εργαλεία 
χειρός

02401 Αεροσυμπιεστής 1 1 1
02402 Αρμοκόφτης 1 1 1
02403

02500. Άλλη πηγή 02501
02502
02503



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων

03000. Πτώσεις 
από ύψος 
03100. Οικοδομές -
κτίσματα

03101 Κατεδαφίσεις
03102 Κενά τοίχων
03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες 2 2

03200. Δάπεδα 
εργασίας – 
προσπελάσεις

03201 Κενά δαπέδων 1 1 1
03202 Πέρατα δαπέδων
03203 Επικλινή δάπεδα
03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 1 1 1
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης 2 2 2
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

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

03400. Τάφροι / 
φρέατα

03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 1 1 1
03402

03500. Άλλη πηγή 03501
03502
03503



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων

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

04101 Ανατινάξεις βράχων
04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων 1

04200. Δοχεία και 
δίκτυα υπό πίεση

04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου 1 1
04202 Υγραέριο
04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης 1 1 1
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης 1 1
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων

04400. 
Εκτοξευόμενα 
υλικά

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
04402 Αμμοβολές
04403 Τροχίσεις / λειάνσεις 1 1 1

04500. Άλλη πηγή 04501
04502
04503



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
05000. Πτώσεις - 
μετατοπίσεις υλικών 
& αντικειμένων
05100. Κτίσματα - 
φέρων οργανισμός

05101 Αστοχία. Γήρανση
05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση 1 1
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά 
στοιχεία

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

05300. 
Μεταφερόμενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1 1
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. 
Στοιβασμένα υλικά

05401 Υπερστοίβαση
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
05403 Ανορθολογική απόληψη

05500. Άλλη πηγή 05501
05502



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα 
υλικά

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 1
06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1 1
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06200. Σπινθήρες 
& 
βραχυκυκλώματα

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 1
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1 1
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 1
06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 06401 Περιβάλλοντες Θάμνοι
06402
06403



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
07000. 
Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1 1
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 1
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 1 1 1
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 1 1 1
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 1
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1

07200. Εργαλεία-
μηχανήματα

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

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



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
08000. Πνιγμός / 
Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση
08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος
08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 1 1

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 1 1 1
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ. 1 1 1
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Άλλη πηγή 08301
08302
08303

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1 1
09102 Υπέρθερμα ρευστά 1
09103 Πυρακτωμένα στερεά 1
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Άσφαλτος / πίσσα 1
09106 Καυστήρες
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 1

09200. Καυστικά 
υλικά

09201 Ασβέστης
09202 Οξέα
09203

09300. Άλλη πηγή 09301
09302
09303



Φάση1η Φάση 2η Φάση3η
Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων
10000. Έκθεση σε 
βλαπτικούς 
παράγοντες
10100. Φυσικοί 
παράγοντες

10101 Ακτινοβολίες
10102 Θόρυβος / δονήσεις 2 2 2
10103 Σκόνη 2 2 2
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 2 2 2
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 2 2 2
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση / υποπίεση
10110
10111

10200. Χημικοί 
παράγοντες

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

10300. Βιολογικοί 
παράγοντες

10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 

καθαρισμούς
1 1 1

10304 Χώροι υγιεινής 1 1 1
10305
10306
10307



ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για  κάθε  “πηγή  κινδύνων”  που  έχει  επισημανθεί  στους  πίνακες  του  Τμήματος  Β  (στήλη  1),  καταγράφονται  οι  φάσεις  /  υποφάσεις  όπου  υπάρχει

πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3),

και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή

απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα

(**)  Περιγράφονται  μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται  για την προστασία των εργαζομένων,  αλλά δεν προβλέπονται  από τη

νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να

ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)



ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1)
ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

01101

Φ1, Φ2, Φ3

Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 17/96

Π.Δ. 778/80

Π.Δ. 395/94

 Π.Δ. 396/94

Π.Δ. 95/78

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95

Υπ. Απόφαση
 4373/1205/11-3-93

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

01102
01201
01202
01207
01401
02101
02102
02103
02106
02107
02201
02202
02204
02302
02401
02402
03401
04204
04207
04403
05203
05208
05301

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1) (2) (3) (4)



ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(*)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

05302

Φ1, Φ2, Φ3

Π.Δ. 305/96

Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 17/96

Π.Δ. 778/80

Π.Δ. 395/94

 Π.Δ. 396/94

Π.Δ. 95/78

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95

Υπ. Απόφαση
 4373/1205/11-3-93

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

05303
05304
05305
05309
06101
06103
06104
06201
06202
06204
07101
07102
07105
08108
08202
08203
09105
09107
10102
10103
10104
10105
10205
10206
10303

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(1)
ΠΗΓΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(2)
ΦΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)



(*)

10304 Φ1, Φ2, Φ3 Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 395/94
 Π.Δ. 396/94
Π.Δ. 95/78
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση
 4373/1205/11-3-93

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

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
Η συντάκτρια

      Γεωργία Ερμίδη 
   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.





































































ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙAΣ (Φ.A.Y.)
(σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και κάθε άλλη σχετική διάταξη)

ΤΜΗΜΑ Α

Γενικά

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης: 

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

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία
κτήσεως

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία

Δήμος Αγίων 
Αναργύρων - 
Καματερού

Λεωφ. Δημοκρατίας 61
τηλ. 2132023600-1 
      

100%

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ: 

6.
Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής

1



ΤΜΗΜΑ Β

Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:
1) Εκσκαφές - Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις  
2) Διάφορες οικοδομικές εργασίες - Εξοπλισμός
3) Εργασίες διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων  

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

2. Παραδοχές μελέτης 

Α. ΥΛΙΚΑ

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

Β. ΕΔΑΦΟΣ

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

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

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

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

2



ΤΜΗΜΑ Γ

Επισημάνσεις

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

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, συμπληρώνεται σταδιακά από τον ανάδοχο (ο οποίος είναι και
υπόχρεος)  κατά την κατασκευή του έργου και  εξετάζεται  για την σταδιακή ενημέρωση του και
πληρότητα  από την  αρμόδια  Υπηρεσία  και  ολοκληρώνεται  με  την  περαίωση του  έργου,  που
αποτελεί και αναγκαίο στοιχείο για την έκδοση της βεβαίωσης της.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Μ. 35/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι  παρούσες  τεχνικές  προδιαγραφές  αφορούν  στη  συντήρηση  και  επισκευή  των  δημοτικών

γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Ο  τρόπος  που  θα  χρησιμοποιηθεί  το  κάθε  υλικό  θα  ανταποκρίνεται  πλήρως  στα  δεδομένα

της  επιστήμης,  της  τέχνης,  και  ιδιαίτερα  τα  εξειδικευμένα  υλικά  θα  χρησιμοποιηθούν

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  τους,  έτσι  ώστε  η  κατασκευή  να  είναι  άρτια

από  κάθε  άποψη. Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια :

 Τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών

 Τις λειτουργικές ανάγκες

 Τους φυσικούς και μηχανικούς παράγοντες,  όπως θερμοκρασίες,  νερό, παγετός,  κραδασμοί,

εξωτερικές, συνήθεις μόνιμες ή μεταβλητές επιδράσεις κ.λ.π.

 Τους  χημικούς  παράγοντες,  όπως  οξειδώσεις,  αποσύνθεση,  πολυμερισμός,  αλλοιώσεις,

θρυμματισμός, κ.λ.π.

 Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισμοί, βακτηρίδια, μύκητες, κ.λ.π.

 Τις  ιδιότητες  των  υλικών  (υδροαπορρόφηση,  υδροπερατότητα,  γραμμικές  διαστολές  –

συστολές, παραμορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λ.π.).

 Την διάρκεια ζωής.

 Την εύκολη συντήρηση.

 Την διαθεσιμότητα – επάρκεια στην αγορά.

 Τους  ισχύοντες Κανονισμούς.

 Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Π.Δ.  334/94  «Προϊόντα  Δοκιμών  Κατασκευών»  καθώς  και

διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π. κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 334/94.

 Τις  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  οι  οποίες  εγκρίθηκαν  με  την  με  αριθμό

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07/2012  (ΦΕΚ  2221  Β  /  30  –  07  -  2012)  Απόφαση  του  Αναπληρωτή
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Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  με

υποχρεωτική  εφαρμογή  σε  όλα  τα  Δημόσια  Έργα  και  συνιστούν  σημαντική  ποιοτική

αναβάθμιση των υπαρχουσών Τεχνικών Προδιαγραφών και  Τεχνικών ή Ειδικών Συγγραφών

Υποχρεώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στις δημόσιες συμβάσεις κατασκευής

έργων.

Όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  στις  διάφορες  εργασίες  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα

συσκευασμένα,  καινούργια,  αρίστης   ποιότητας,  "πρώτης  διαλογής",  αναγνωρισμένων  και

καθιερωμένων εργοστασίων παραγωγής, ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. Με την

έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα

προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για 

τον σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις

ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήµα, το

χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνιση τους. 

Για όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµατα

τα οποία θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα επίσηµα έγγραφα πιστοποίησης

(πιστοποιητικά  ποιοτικής  συµµόρφωσης,  πιστοποιητικά  συστήµατος  διαχείρισης  ποιότητας,

πιστοποιητικά συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης,  τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας  που τα

παράγει κ.λ.π.)  από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η

καταλληλότητά  τους  για  τη  συγκεκριµένη  χρήση,  καθώς  και  τα  ανάλογα  έγγραφα

εµπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η

εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο έργο.  Τα παραπάνω

δείγµατα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον

Ανάδοχο, για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκοµισθούν και θα χρησιµοποιηθούν τελικά στο

έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων δειγµάτων. 

Απαγορεύεται η χρήση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας

ή  άγνωστης  προέλευσης  ή  η  ενσωµάτωση  στο  έργο  υλικών  που  δεν  φέρουν  την

σήµανση CE και δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ

Συνθετικό  ελαστικός  τάπητας  μη  υδατοπερατός,  συνολικού  πάχους  1,60-2,00  χιλ.,  ακρυλικής

βάσης,  εμπλουτισμένος  με  λεπτόκοκκα  σκληρά  αδρανή  (π.χ.  χαλαζιακή άμμος),  ιδιαίτερα

ανθεκτικός στις υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς

αρμούς), μάτ και αντιολισθηρή.

Μετά το σχολαστικό τρίψιμο της επιφάνειας του γηπέδου για την αφαίρεση παλαιού τάπητα, την

επισκευή τμημάτων ασφαλτοτάπητα που έχουν υποστεί φθορές ή καθιζήσεις ~2cm και τον επιμελή

καθαρισμό της επιφάνειας του γηπέδου από κάθε είδους ρύπους και ακαθαρσίες θα ακολουθήσει

εξομάλυνση/στοκάρισμα  της  ασφαλτικής  επιφάνειας  με  μίγμα  ασφαλτικού  γαλακτώματος,

αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο κ.λ.π. Στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση, με χρήση

ειδικών ρακλετών, του χυτού συνθετικού ελαστικού τάπητα πάχους 1,6 – 2χιλ. από λεπτόκοκκα

σκληρά αδρανή και πλαστικά χρωματισμένα υλικά σε τουλάχιστον τρεις (3) επάλληλες σταυροειδείς

στρώσεις,  ιδιαίτερα  ανθεκτικού  στις  υπεριώδεις  ακτίνες  και  στην  εντατική  χρήση,  με τελική

επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), μάτ και αντιολισθηρή. Η γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας

του γηπέδου θα γίνει όπως καθορίζεται από τις Προδιαγραφές και τους Διεθνείς Κανονισμούς, με

χρώματα συμβατά με τον συνθετικό ελαστικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Ο χρωματισμός  θα είναι σύμφωνα  με τις επιλογές της Υπηρεσίας. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

• πιστοποιητικό έγκρισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ITF) για τον τάπητα,

• πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ του συνεργείου τοποθέτησης περί της διασφάλισης της

ποιότητας στην κατασκευή αθλητικών δαπέδων,

• πιστοποιητικό  ISO  14001 σε  ισχύ  του  συνεργείου  τοποθέτησης  περί  περιβαλλοντικής

φροντίδας  στην κατασκευή αθλητικών δαπέδων,

• γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα υλικά και την τοποθέτηση του ελαστικού

συνθετικού τάπητα, είτε του αναδόχου είτε του συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την

εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Ο συνθετικός χλοοτάπητας, ύψους πέλους τουλάχιστον 50mm, θα είναι κατασκευασμένος από ίνες

πολυαιθυλενίου 100%, μονόκλωνες, τελευταίας τεχνολογίας, πάχους τουλάχιστον 330micron, από

μη τοξικά υλικά,  βραδύκαυστα, χρώματος  επιλογής  της  υπηρεσίας.  Θα είναι  υδατοπερατός  με

προστασία  κατά  των υπεριωδών ακτίνων,  οικολογικός  και  φιλικός στο περιβάλλον.  Μέσω ενός

συστήματος  οπών θα  εξασφαλίζεται  η  άμεση  απορροή  των  ομβρίων  έτσι  ώστε  να  μπορεί  το

γήπεδο να χρησιμοποιηθεί είτε κατά τη διάρκεια είτε αμέσως μετά από βροχή. 
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Μετά  τον επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας του γηπέδου και τις τυχόν εξομαλύνσεις αυτής,  θα

ακολουθήσει η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα (σε ρολά) με ιδιαίτερη προσοχή, με πλήρη

και μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων. Θα συγκολλούνται οι ενώσεις με πολυουρεθανική κόλλα

δύο συστατικών ή με ειδικές ταινίες  προκειμένου να επιτευχθεί η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους

και για να μην υπάρχουν ανωμαλίες στην επιφάνειά του. 

Η γραμμογράφηση θα αποτελείται από λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώματος ιδίων

προδιαγραφών  με  τον  βασικό  (όχι  βαμμένη)  συνθετικό  χλοοτάπητα  σύμφωνα  με  τους

κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού, και πλάτους σύμφωνα με

τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο  τάπητας  πληρώνεται,  με  κατάλληλα  μηχανικά  μέσα  και  ομοιόμορφη  κατανομή  σε  όλη  την

επιφάνεια, με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας (0,4 – 1,0mm) ποσότητας τουλάχιστον 14 Kg/m2 και

με κόκκους καουτσούκ κοκκομετρίας (0,5 – 2,5mm) ποσότητας τουλάχιστον 14 Kg/m2. 

Η  τοποθέτηση  του  τάπητα  θα  ολοκληρωθεί  με  βούρτσισμα  όλης  της  επιφάνειας  με  ειδικό

μηχάνημα. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρεί όλες τις διατάξεις υγιεινής,

διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α.

Στα  ελάχιστα  απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει   να

περιλαμβάνονται τα παρακάτω :

τα

Ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ ΙΝΑΣ Μονόκλωνη κατασκευή πέλους, υψηλής ποιότητας

και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV

ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΝΑΣ 100% Πολυαιθυλένιο 

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΣ 14.000 dtex

ΠΑΧΟΣ ΙΝΑΣ 330 micron (μm) 

ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ 50 mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ α)  Χαλαζιακή  άμμος  στρογγυλή,  πλυμένη  και
στεγνωμένη,  με  κοκκομετρική  διαβάθμιση  0,4  -
1,0mm, βάρους  14 kgr/m2

β) Κόκκοι  καουτσούκ κοκκομετρικής διαβάθμισης
0,5 - 2,5mm, απαλλαγμένοι από ξένα στοιχεία και
σκόνη, φιλικοί ως προς το περιβάλλον, βάρους  14
kgr/m2
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:

• Έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) εγκεκριμένου από τη F. I. F. A. Εργαστηρίου.

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας του τάπητα FIFA QUALITY ή  QUALITY PRO.

• Παροχή γραπτής εγγύησης τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την τοποθέτηση του, τόσο από

τον κατασκευαστικό οίκο όσο και από τον ανάδοχο.

• Πιστοποιητικό  ISO  9001  και  ISO  14001  σε  ισχύ περί  της  διασφάλισης  ποιότητας  και

περιβαλλοντικής φροντίδας του κατασκευαστικού οίκου του υλικού.

• Πιστοποιητικό προτιμώμενου παραγωγού από τη  FIFA (FIFA PREFERRED PRODUCER)  σε

ισχύ.

• Πιστοποιητικό  ISO  9001  και  ISO  14001  σε  ισχύ περί  της  διασφάλισης  ποιότητας  και

περιβαλλοντικής  φροντίδας  είτε  του  αναδόχου  είτε  του  συνεργείου  τοποθέτησης  του

συνθετικού χλοοτάπητα.

• Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του συνθετικού χλοοτάπητα.

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η συντάκτρια  

 Γεωργία Ερμίδη 
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
η Προϊσταμένη

Τμήματος Μελετών  

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός 

Άγιοι Ανάργυροι 21-03-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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	Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm
	Άρθρο Α.79 (ΟΔΟ Δ-8Α) Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας αστικής οδού
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	Άρθρο Β.9 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.2.2) Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ1/2 ins
	Άρθρο Β.10 (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141.2) Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος για ΑΜΚ, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα ΑΜΚ
	Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13
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